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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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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 บญัญติัวา่ให้สหกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงท่ีประชุม

ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดาํเนินการตรวจสอบและจดัทาํรายงานเสนอต่อท่ี

ประชุมใหญ่ จาํนวนผูต้รวจสอบใหน้ายทะเบียนสหกรณ์เป็นคนกาํหนด 

 จากบทบญัญติัเห็นไดว้า่ กฎหมายให้ความสําคญักบัการตรวจสอบ เพื่อให้การดาํเนินงาน

ของสหกรณ์เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เรียบร้อย โปร่งใส ดงันั้นผูต้รวจสอบกิจการตอ้งเขา้ใจขาบเขต 

อาํนาจหน้าท่ี จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง จากระเบียบซ่ึงนายทะเบียนมีหน้าท่ีออก

ระเบียบ เพื่อให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ. สหกรณ์ และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของสหกรณ์ 

ประกาศเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2544 และมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 31 มกราคม 2544 มีสาระสําคญัท่ีผู ้

ตรวจสอบตอ้งรู้ 

ดงันั้นสหกรณ์จึงตอ้งมีการตรวจสอบ มีผูส้อบบญัชีมาดาํเนินการตรวจสอบ ทางบริษทั 

มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จาํกัด จึงมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความพร้อม ความสามารถ

เก่ียวกบัการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตามพระราชบญัญติั 

                                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1  เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 1.2.2  เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุม

การเงิน 

 1.2.3  เพื่อศึกษาการตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 

1.3  ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 

 1.3.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบของสหกรณ์ 

 1.3.3  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินงานตามแผนงาน 

และงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้

1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

             1.4.1  ไดท้ราบถึงและมีความรู้เร่ืองการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ              

1.4.2  ไดท้ราบและความรู้เร่ืองการตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบับญัชีและการควบคุม

การเงิน  

             1.4.3  เพื่อทราบปัญหาการตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 

 

 



 
 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการสอบบัญชี 

ขอ้มูลจากงบการเงินควรมีความถูกตอ้งและเช่ือถือไดจึ้งจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้ในการ

ตดัสินใจ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชข้อ้มูลในงบการเงิน 

2.1.1 ความหมายของการสอบบัญชี 

           “การสอบบญัชี" คือ กระบวนการรวบรวมและประเมินหลกัฐานเก่ียวกบัสารสนเทศ เพื่อ

ระบุและรายงานเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของสารสนเทศกบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

(1) การรวบรวมและการประเมินหลกัฐาน  

หลกัฐานการสอบบญัชี คือ ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บ แลว้ใชเ้ป็นเกณฑ์ใน

การสรุปขอ้มูล 

(2) สารสนเทศและหลกัฐานทีก่าํหนด 

สารสนเทศท่ีตรวจสอบควรอยูใ่นรูปแบบท่ีพิสูจน์ได ้และมีมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ท่ีผูส้อบ

บญัชีใชป้ระเมินข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสารสนเทศ  

(3) บุคคลทีม่ีความรู้ความสามารถและความเป็นอสิระ 

ผูส้อบบญัชี ควรมีความรู้ ความชาํนาญเก่ียวกบัการสอบบญัชี และมีประสบการณ์รวมถึง

การพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

(4) การรายงาน 

รายงานถือเป็นผลงานของผูส้อบบญัชี รายงานแต่ละประเภทจะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบั

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และขอ้สรุปจากการปฏิบติังาน เช่น รายงานการตรวจสอบงบการเงิน  

2.1.2 วตัถุประสงค์ของการสอบบัญชี 

 เพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นเป็นไปตามแม่บทรายงาน

ทางการเงินหรือไม่ 

  

 



 
 

 2.1.3 ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีกบัการบัญชี 

 “การสอบบญัชี” กบั “การบญัชี” สองคาํน้ีมีความหมายท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

(1) การสอบบัญชี หมายถึง การรวบรวมและประเมินหลกัฐานเก่ียวกบัสารสนเทศ 

เพื่อระบุและรายงานเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของสารสนเทศกบัเกณฑท่ี์กาํหนด  

(2) การบัญชี หมายถึง การจดบนัทึก จดัประเภท และสรุปเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ 

เพื่อใหส้ารสนเทศทางการเงินแก่ผูใ้ชภ้ายใน (เช่น ผูบ้ริหาร) และภายนอก (เช่น ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน) 

 

ตารางที ่2.1 ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีและการบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ปนัดดา  จิตคง (2553) ศึกษาเร่ือง “ความสามารถในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของ

บณัฑิตท่ีมีต่อการปฏิบติังานในสถานประกอบการ  วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต”้  จากการศึกษา

พบว่า  ภาพรวมมีความสามารถระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  ปรากฏว่ามีความสามารถ

ระดบัมากทุกดา้น  และดา้นท่ีมีความสามารถระดบัสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ  ดา้นความสามารถทาง

บญัชี  ดา้นการเงิน  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  และความ

รับผดิชอบตามลาํดบั 

แกว้ตา  อมัรินทร์  และคณะ  (2549) ไดศึ้กษาถึง  การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีของ

บริษทัตรวจสอบบญัชี  ได้สรุปถึงผลดีของการนาํระบบการควบคุมภาพงานสอบบญัชีมาใช้ใน

บริษทัตรวจสอบบญัชี  ได้แก่  เป็นการลดความเส่ียงในการปฏิบติังานผิดพลาด  เน่ืองจากการ

ควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีก็จะเขา้มามีส่วนช่วยมาก  ส่งผลให้ผลงานท่ีออกมานั้นมีขอ้ผิดพลาด

นอ้ยท่ีสุด  มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน  ถา้มีการตั้งระบบการควบคุมคุณภาพก็จะทาํให้บุคลากร

ภายในองค์การมีมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเหมือนกันทาํให้แต่ละบริษทัตรวจสอบบัญชีก็จะ

สามารถใชม้าตรฐานเดียวกนัในการปฏิบติังานทาํใหง่้ายในการตรวจสอบหรือสอบทานระหวา่งกนั

ไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลทัว่ไป  เม่ือมีมาตรฐานเดียวกนัในการปฏิบติังานก็จะไดรั้บความเช่ือถือ

จากผูใ้ชง้บการเงินเพิ่มข้ึนอีกดว้ย  ช่วยสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่บุคคลากรในองคก์รในความมัน่ใจใน

อนาคตทางการงานของตน  วิชาชีพไดรั้บการยกย่องจากสาธารณชน  โดยใช้งบการเงินมัน่ใจว่า

วิชาชีพสอบบญัชีนั้นมีความเป็นกลางและมีการปฏิบติังานอย่างมีคุณภาพเช่ือถือไดสู้งท่ีสุด  ส่วน

อุปสรรคในการนําระบบควบคุมมาใช้ คือ การกาํหนดขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบให้เป็นท่ี

ยอมรับโดยทัว่ไปทาํให้ยาก  และหน่วยงานท่ีมาควบคุมดูแลการปฏิบติังานเป็นหน่วยงานอิสระ  

และจดัตั้งข้ึนมาใหม่หรืออาจกาํหนดใหอ้ยูภ่าใตห้น่วยงานเดิมอยูแ่ลว้   

ชนัญฎา  สินช่ืน  (2555) ได้ศึกษา  เ ร่ือง ความรู้ ความสามารถ ด้านบัญชีและด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการสอบบญัชี  พบว่า  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีเพศ  อายุ  รายไดสุ้ทธิ

เฉล่ียต่อเดือน  และประสบการณ์การสอบบญัชีแตกต่างกนั  ให้ความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมี

ความรู้ความสามารถ  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีเพศ  และ

รายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั  ใหค้วามคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัดา้นบญัชี  ดา้นหน้ีสิน  และดา้น



 
 

ทุน แตกต่างกนั  จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  และผลกระทบของความรู้ความสามารถของ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกบัการสอบบญัชี  พบว่า  ความรู้ความสามารถ  ด้านทุน  มีความสัมพนัธ์

และผลกระทบเชิงบวกกบัการสอบบญัชี  ดา้นความถูกตอ้งในระดบัมากท่ีสุด  ความรู้ความสามารถ  

ด้านหน้ีสินมีความสัมพนัธ์  และผลกระทบเชิงบวกกับการสอบบัญชีด้านความถูกต้อง  ด้าน

เท่ียงตรง  ดา้นความชดัเจน  และดา้นความสร้างสรรคใ์นระดบัมากท่ีสุด 

กฤษดา  ภกัดี  (2552) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  “การตรวจสอบกิจการกบัการบริหารงานทัว่ไป

ของสหกรณ์”  สรุปวา่  การตรวจสอบกิจการท่ีดีมีประสิทธิภาพ  ถูกตอ้ง  และเหมาะสมกบักิจการท่ี

ตอ้งอาศยัการจดัแบ่งส่วนงานออกตามหนา้ท่ีต่าง ๆ  เป็นการกระจายอาํนาจในการปฏิบติังาน  ให้

พนักงานทุกคนทราบขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ทาํให้มีอิสระในการปฏิบัติงานการงา

แผนการตรวจสอบท่ีดี  ทาํให้การปฏิบติังานมีหลกัเกณฑ์  ตามหลกัวิชาการตวัผูต้รวจสอบกิจการ

ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานในดา้นความรู้วิชาการบญัชีเป็นผูไ้ดรั้บฝึกการ

อบรมใหเ้กิดความชาํนาญในงานตรวจสอบมีกิจการไหวพริบซ่ือสัตย ์ อดทนรอบคอบมีจิตวิทยาใน

การประสานงาน  และมีจริยธรรมในการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งตรงไปตรงมาการปฏิบติังานตาม

หลกัวิชาการ  และไดม้าตรฐานโดยอยูบ่นฐานความเป็นอิสระ  คือมีการวางแผนการตรวจสอบท่ีดี

และถูกตอ้ง  การควบคุมการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีเทคนิควิธีการตรวจสอบท่ีถูกตอ้ง

เหมาะสม  มีการเก็บรวบรวมหลกัฐานท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได้อย่างพียงพอ  และการรายงานผลการ

ตรวจสอบท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน 
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1ช่ือสถานประกอบการ 

บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จาํกดั (Montree Audit And Law Co.,Ltd.)  

      ทีต่ั้ง 

 240/96 ซอยจรัญสนิทวงศ ์28/7  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย  

      กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศพัท ์ 02-866-0278 

โทรสาร  02-866-0277 

เวลาทาํการ จนัทร์-เสาร์ เวลา 09:00-17:30

รูปภาพที ่3.1  สถานทีต่ั้งของบริษัท 
 



2 
 

3.2 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.มนตรี  ช่วยชู 

กรรมการผู้จัดการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)/ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

นายชูศกัด์ิ  ช่วยชู 

รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)/ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

นายพงศค์ณิต  คุณมพรานนท ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

 /ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

นางสาวสุมาลี  ศีละสะนา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

/ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

นางสาวฉตัราภรณ์  ลีลคัรานนท ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

/ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

นางสาวนิตยา  สายชลคงสุข 

เลขานุการ 

นางสาวศิริพรนภา  พดัหุ่น 

ธุรการการเงนิ 

นางสาวสุมิตรา  อภยัรุณ 

ธุรการคอมพวิเตอร์ 

นางสาวเบญญภา  สินประสงค ์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ/ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

นางสาวอนงค ์ รัตตะรมย ์

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

นางสาวบุษกร  พฒัลกัษณ์ 

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

นางสาวปทิตตา  ดีสวสัด์ิ 

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

นายเอกรัตน์  อรุณธารี 

 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

นายวรจิตร  นิยะนนัท ์

 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

รูปภาพที ่3.2    แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากดั 
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3.3  ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.3.1 ตาํแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

- นกัศึกษาฝึกงานแผนกผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

3.3.2 ลกัษณะงานท่ีรับมอบหมาย 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุก บญัชีทะเบียนและการเงิน รวมถคงทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 

เพื่อใหท้ราบถึงขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ 

          (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินการของสหกรณ์ เพื่อประเมินและ

อาจใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูจ้ดัการ คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

             (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ รวมถึงหนงัสือสัญญาจา้งและ

หลกัประกนั 

           (4) ตรวจสอบการปฏิบติังาน และการใชจ้่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

          (5) ติดตามผลการดาํเนินงาน เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ขอ้บงัคุบ ระเบียบ และ

คาํสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ 

 

3.4  ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  

นางเบญญาภา  สินประสงค ์  ตาํแหน่ง ผูจ้ดัดารฝ่ายตรวจสอบ/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

3.5  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

เร่ิมเขา้ปฏิบติังานท่ีแผนกบญัชีและการเงิน บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จาํกดั  

ตั้งแต่วนัท่ี 3 0 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน  พ.ศ. 2559 

3.6  ข้ันตอนและวธีิดําเนินงาน 

3.6.1 วางแผนรายงาน 

      - ตั้งช่ือหวัขอ้รายงาน 

   - ออกแบบร่างเคา้โครงรูปแบบรายงาน 

3.6.2 การรวบรวมข้อมูลของรายงาน 

         - ศึกษาและเรียนรู้การสอบบญัชี จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

        - เก็บรวบรวมขอ้มูลการสอบบญัชี จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

       - จดัเก็บเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํรายงาน 

       - ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
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3.6.3 วเิคราะห์ระบบงาน 

            วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไวแ้ลว้ไปเปรียบเทียบกบัแผนงานท่ีไดว้างไวว้า่ 

สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

3.6.4 จัดทาํหรือพฒันา 

           แกไ้ขขอ้ผดิพลาดเม่ือขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวไ้ม่สอดคลอ้งกนั และเพิ่มเติมขอ้มูลบางส่วน 

3.6.5 จัดทาํเอกสาร 

            จดัทาํเอกสารรายงานและนาํเสนอรายงาน 

3.6.6 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

  

ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ 

3.7  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

         ฮาร์ดแวร์ 

                   1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

                   2. เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 

                   3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

                 4. กลอ้งถ่ายรูป 

  ซอฟต์แวร์ 

          - โปรแกรม Microsoft Word 
 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

4.1 ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี 

 การตรวจสอบเอกสารทางบญัชี เช่น การดูยอดเงินท่ีบนัทึกกบัยอดในใบเสร็จท่ีไดรั้บมา 

และตรวจเอกสารทางบัญชีว่ามีลายเซ็นครบถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงการตรวจสอบเอกสารทางบญัชีไม่ไดมี้เพียงแค่ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น แต่รวมไปถึง 

การตรวจยอดเงินฝากในงบกบัสมุดธนาคาร การตรวจการสั่งจ่ายเช็คกบัสมุดคุมทะเบียนเช็ค และ

การตรวจนบัเงินสดอีกดว้ย 

 4.1.1 ตรวจสอบใบเสร็จ 

 ในการตรวจสอบการบนัทึกบญัชีนัน่ก็คือการตรวจใบเสร็จ ในการตรวจสอบใบเสร็จนั้น 

คือเราตอ้งดูรายละเอียดต่างๆ เช่นการตรวจช่ือบริษทัของเราและคู่คา้ ผูรั้บเงิน ผูจ่้ายเงิน รายการซ้ือ

ขาย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.1 ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารบัญชี 

 

1) ได้เอกสาร 

2) ตรวจช่ือบริษทัเราและช่ือผู้ได้รับเงนิ ช่ือผู้จ่าย และเลขที่ใบเสร็จ 

3) ตรวจรายการซ้ือขายและยอดเงนิ 

4) ตรวจรายเซ็นต่างๆ เช่น ลายเซ็นผู้รับเงนิ ลายเซ็นผู้อนุมัต ิ 

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ ลายเซ็นผู้ส่ังซ้ือ 



 
 

- ตรวจช่ือบริษัทเราและช่ือผู้ได้รับเงิน ช่ือผู้จ่าย และเลขทีใ่บเสร็จ 

 

 

รูปภาพที ่4.2 ตัวอย่างเอกสารทางบัญชีการตรวจช่ือบริษัทเราและช่ือผู้ได้รับเงิน  

ช่ือผู้จ่าย และเลขทีใ่บเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- การตรวจรายการและยอดเงิน 

 

 

รูปภาพที ่4.3 ตัวอย่างเอกสารทางบัญชีการตรวจรายการและยอดเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- ตรวจลายเซ็นต่างๆ เช่น ลายเซ็นผู้รับเงิน ลายเซ็นผู้อนุมัติ ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ ลายเซ็นผู้

ส่ังซ้ือและอืน่ๆ 

 

 

รูปภาพที ่4.4 ตัวอย่างเอกสารทางบัญชีการตรวจลายเซ็นผู้รับเงิน 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.5 ตัวอย่างเอกสารทางบัญชีการตรวจลายเซ็นผู้ส่ังซ้ือและอืน่ๆ 

 



 
 

 

รูปภาพที ่4.6 ตัวอย่างเอกสารทางบัญชีการตรวจลายเซ็นผู้ตรวจสอบ 

 

 

 



 
 

 4.1.2 ตรวจสอบยอดเงินฝาก 

 ในการตรวจสอบยอดเงินฝากคือ การตรวจสอบบุค๊แบงคธ์นาคารวา่ตรวจกบัในงบท่ี

สหกรณ์ออมทรัพยไ์ดจ้ดัทาํหรือไม่ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.7 ข้ันตอนการตรวจสอบสมุดบัญชีธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ดูงบของเดอืนที่เราจะตรวจสอบ 

ว่าจะตรวจธนาคารอะไร 

2) ดูสมุดธนาคารที่จะตรวจสอบ 

โดยดูยอดของต้นเดอืนและส้ินเดอืน 

3) หากมีการผดิพลาดให้แจ้งสหกรณ์ 



 
 

- ดูงบเดือนท่ีจะตรวจสอบ 

 

รูปภาพที ่4.8 ตัวอย่างงบประจําเดือน(ดูยอดยกมาต้นเดือนกบัยกไปส้ินเดือน) 

 

- ดูสมุดธนาคารท่ีจะตรวจสอบโดยดูยอดของตน้เดือนและส้ินเดือน 

 

รูปภาพที ่4.9 ตัวอย่างเงินฝากธนาคาร(ดูยอดของเดือน) 

 

 



 
 

 4.1.3 ตรวจสอบรายการจ่ายเช็ค 

 ในการตรวจสอบรายการจ่ายเช็คคือ การตรวจสอบใบจ่ายเช็คกบัทะเบียนการจ่ายเช็ควา่

ไดมี้การลงไวค้รบถว้นหรือไม่ หรือจาํนวนเงินถูกตอ้งหรือไม่ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.10 ข้ันตอนการตรวจสอบรายการจ่ายเช็ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ดูวนัที่จ่ายเช็ค 

2) ดูเลขที่เช็ค 

3) ดูจาํนวนเงนิในการส่ังจ่าย 

4) ดูว่าส่ังจ่ายให้ใคร 

5) ดูว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไร 



 
 

- ดูสมุดทะเบียนจ่ายเช็คตรงช่ือท่ีเราจะเช็ค 

 

รูปภาพที ่4.11 ตัวอย่างสมุดทะเบียนจ่ายเช็ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- ดูวนัท่ีจ่ายเช็ค 

 

รูปภาพที ่4.12 ตัวอย่างการตรวจสอบการส่ังจ่ายเช็ค(ดูวนัทีจ่่ายเช็ค) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 
 

- ดูเลขท่ีเช็ค 

 

รูปภาพที ่4.13 ตัวอย่างการตรวจสอบการส่ังจ่ายเช็ค(ดูเลขทีเ่ช็ค) 

 

 

 

 

 

 



 
 

- ดูจาํนวนเงินท่ีสั่งจ่าย 

 

รูปภาพที ่4.14 ตัวอย่างการตรวจสอบการส่ังจ่ายเช็ค(ดูจํานวนเงินในการส่ังจ่าย) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- ดูวา่จ่ายใหใ้คร 

 

รูปภาพที ่4.15 ตัวอย่างการตรวจสอบการส่ังจ่ายเช็ค(ดูว่าส่ังจ่ายให้ใคร) 

 

 

 

 

 

 



 
 

- ดูวา่เป็นค่าใชจ่้ายอะไร 

 

รูปภาพที ่4.16 ตัวอย่างการตรวจสอบการส่ังจ่ายเช็ค(ดูว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไร) 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 4.1.4 ตรวจสอบการนับเงินสด 

 ในการตรวจสอบการนบัเงินสดแต่ละสหกรณ์จะมีขอ้บงัคบัของแต่ละท่ีวา่ตอนเยน็ของ

แต่ละวนัวา่สามารถเก็บไวไ้ดเ้ท่าไหร่ บางท่ีเก็บไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท บางท่ี ไม่เกิน 3,000,000 

บาท แต่ของยกตวัอยา่งท่ีไม่เกิน 100,000 บาทมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.17 ข้ันตอนการตรวจสอบการนับเงินสด 

 

 

1) นับเงนิสดที่สหกรณ์ได้จดัเกบ็ไว้ 

 

2) เขยีนช่ือสหกรณ์ 

3) เขยีนจาํนวนเงนิ  

6)  เซ็นช่ือพยาน โดยมฝ่ัีงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

และผู้ตรวจนับอย่างล่ะคน  

4) เขยีนวนัที่และเวลาตรวจนับ 

5) เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ตรวจนับ เซ็นช่ือ  



 
 

- วธีิเขียนใบตรวจนบัเงินสดสหกรณ์ 

 

 

รูปภาพที ่4.18 ตัวอย่างการเขียนใบตรวจนับเงิน(ช่ือสหกรณ์) 

 



 
 

 

 

รูปภาพที ่4.19 ตัวอย่างการเขียนใบตรวจนับเงิน(เขียนจํานวนเงิน) 

 

 

 

 



 
 

 

 

รูปภาพที ่4.20 ตัวอย่างการเขียนใบตรวจนับเงิน(เขียนวันทีแ่ละเวลาในการตรวจนับ) 

 

 



 
 

 

 

รูปภาพที ่4.21 ตัวอย่างการเขียนใบตรวจนับเงิน(เจ้าหน้าทีส่หกรณ์และผู้ตรวจนับ เซ็นช่ือ) 

 



 
 

 

 

รูปภาพที ่4.22 ตัวอย่างการเขียนใบตรวจนับเงิน 

(เซ็นช่ือพยาน โดยมีฝ่ังเจ้าหน้าทีส่หกรณ์และผู้ตรวจนับอย่างล่ะคน) 

 

 

 



 
 

4.2 การตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้ 

 การตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู ้สัญญาเงินกูจ้ะมีดว้ยกนั 2แบบ คือ สัญญาเงินกูส้ามญั 

และสัญญาเงินกูฉุ้กเฉิน ซ่ึงการท่ีจะตรวจสัญญาตอ้งดูตามระเบียบการใหกู้ข้องแต่ล่ะท่ี และแต่ละท่ีก็

จะมีทะเบียนคุม โดยการตรวจจะมีใบขอกูเ้งิน และหนงัสือเงินกูซ่ึ้งทั้งเอกสารทั้งสองแบบก็จะมีวธีิ

เช็คท่ีแตกต่างกนัเช่น  การดูช่ือและรหสัสมาชิกของผูกู้ ้ ดูรายช่ือผูค้ ํ้าประกนั ดูเอกสารท่ีแนบมา เช่น 

พวกสาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาบตัรราชการ สาํเนาสลิปเงินเดือน สาํเนาทะเบียนบา้น หากมีคู่

สมรสตอ้งตอ้งดูเอกสารใบสมรสหรือใบหยา่ หากมีการเปล่ียนช่ือใหดู้เอกสารการเปล่ียนช่ือ ดู

จาํนวนเงินท่ีขอกู ้จาํนวนวนัผอ่นชาํระวา่ก่ีงวดตรงตามเง่ือนไขในระเบียบหรือไม่ ในรายงานเล่มน้ี

จะยกตวัอยา่งระเบียบไวแ้ลว้ท่ีภาคผนวก ก 

 4.2.1 การตรวจสอบใบขอกู้เงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.23 ข้ันตอนการตรวจสอบใบขอกู้เงิน 

 

1) ได้เอกสาร 

2) ตรวจช่ือและรหัสสมาชิกของผู้กู้ 

3) ตรวจสอบว่าสมาชิกมีเอกสารไรแนบมาบ้าง 



 
 

 
 

รูปภาพที ่4.24 ตัวอย่างการตรวจสอบใบขอกู้เงินด้านช่ือและรหัสสมาชิก 



 
 

 
รูปภาพที ่4.25 ตัวอย่างการตรวจสอบใบขอกู้เงินว่าสมาชิกมีเอกสารไรแนบมาบ้าง 

 

 

 

 



 
 

 4.2.2 การตรวจสอบหนังสือสัญญากู้เงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.26 ข้ันตอนการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ 

 

 

1) ได้เอกสาร 

2) ตรวจช่ือ,รหัสสมาชิก,ข้อมูลผู้กู้ และเลขที่สัญญา 

3) ตรวจสอบยอดเงนิและจาํนวนงวดในการให้กู้ 

4) ตรวจสอบช่ือผู้คํา้ประกนั 

 

5) ตรวจรายเซ็นต่างๆ เช่น ผู้กู้ ผู้คํา้ประกนั พยาน คู่สมรส 

 

6) ตรวจสอบเอกสารทีแ่นบมา 

 



 
 

 

 

รูปภาพที ่4.27 ตัวอย่างทะเบียนคุมสัญญา 

 



 
 

 

รูปภาพที ่4.28 ตัวอย่างการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ด้านช่ือ,รหัสสมาชิก,ข้อมูลผู้กู้ และเลขทีสั่ญญา 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.29 ตัวอย่างการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ด้านยอดเงินและจํานวนงวดในการให้กู้  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.30 ตัวอย่างการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ด้านรายช่ือผู้คํา้ประกนั 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
รูปภาพที ่4.31 ตัวอย่างการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ด้านรายเซ็นต่างๆ 

เช่นผู้กู้ คู่สมรส พยาน เจ้าหน้าที่ 

 

 



 
 

 

ตัวอย่างเอกสารแนบ 

 

 
 

รูปภาพที ่4.32  ตัวอย่างสําเนาบัตรประชาชนของผู้กู้,คู่สมรส,ผู้คํา้ประกนั 



 
 

 
 

รูปภาพที ่4.33  ตัวอย่างสําเนาบัตรราชการ 

 



 
 

 
 

รูปภาพที ่4.34  ตัวอย่างสําเนาทะเบียนบ้าน 

 

 



 
 

 
 

รูปภาพที ่4.35  ตัวอย่างสลปิเงินเดือน 



 
 

 
รูปภาพที ่4.36  ตัวอย่างใบเปลีย่นช่ือผู้กู้(ถ้ามี) 



 
 

 
 

รูปภาพที ่4.37  ตัวอย่างใบสมรส(ถ้ามี) 



 
 

 
 

รูปภาพที ่4.38  ตัวอย่างใบหย่า(ถ้ามี) 



 
 

 
 

รูปภาพที ่4.39  ตัวอย่างใบมรณะบัตรของคู่สมรม(ถ้ามี) 

 

             



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงานแนวการสอบบัญชีโดยรวม 

      จดัทาํโครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองแนวการสอบบญัชีโดยรวม ทาํให้ทราบถึงระบบในการ

สอบบญัชี บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จาํกดั  ว่ามีระบบและขั้นตอนอยา่งไรในการสอบ

บญัชี จะเห็นไดว้า่การตรวจสอบท่ีดีมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง และเหมาะสมกบักิจการตอ้งอาศยัการ

จดัแบ่งส่วนงานออกตามหนา้ท่ีต่าง ๆ ให้พนกังานทุกคนทราบขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทาํ

ให้มีอิสระในการปฏิบติัวางแผนการตรวจสอบท่ีดี ทาํให้การปฏิบติังานมีหลกัเกณฑ์ ตามหลกั

วิชาการตวัผูต้รวจสอบกิจการเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานในดา้นความรู้วิชาการ

บญัชีเป็นผูไ้ด้รับการฝึกอบรมให้เกิดความชํานาญในงานตรวจสอบกิจการมีไหวพริบ ซ่ือสัตย ์

อดทนรอบคอบมีวิทยาในการประสานงาน และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

ตรงไปตรงมาและไดม้าตรฐานโดยอยูบ่นความเป็นอิสระ คือมีการวางแผนการตรวจสอบท่ีดีและ

ถูกตอ้ง มีเทคนิควิธีการตรวจสอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสม มีการเก็บรวมรวบหลกัฐานท่ีถูกตอ้งไดอ้ยา่ง

เพียงพอ และการรายงานผลการตรวจสอบท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน 

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 ขอ้จาํกดัคือห้ามไม่ให้นกัศึกษาเขา้ระบบของบริษทัเพื่อไม่ให้นกัศึกษารู้

ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ 

5.1.2.2 เอกสารของแต่ละสหกรณ์มีไม่ครบถว้น 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางให้กบับริษัทและผู้อืน่ดําเนินการต่อไป 

5.1.3.1 ใหมี้การติดต่อนดัวนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนจะเขา้สอบบญัชี 

5.1.3.2 ตอ้งมีพื้นฐานทางดา้นบญัชี เพราะจะมีรายละเอียดท่ีซบัซอ้นมาก 

 

 



5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1.1 ทาํใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงท่ีตรง

ตามสาขาท่ีเรียน  

5.2.1.2 เพื่อสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงานระหวา่งบุคลากรในองคก์รกบัตวั

นกัศึกษา 

5.2.1.3 เพื่อนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บนาํไปปรับใชใ้นอนาคต 

5.2.1.4 มีโอกาสไดเ้รียนรู้ขั้นตอนสอบบญัชี เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการทาํงาน

ดา้นบริษทัในอนาคต 

           5.2.1.5 เพื่อพฒันาตนเองดา้นความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย ์

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.2.1 ช่วงแรกยงัไม่ทราบขั้นตอนในการตรวจสอบล่าชา้ ต่อมาไดเ้รียนรู้และทาํ

ความเขา้ใจในขั้นตอนการทาํงาน ทาํใหส้ามารถตรวจงานไดค้ล่องแคล่ว 

            5.2.2.2 ในบางคร้ังการทาํงานอาจล่วงเวลาไปจนดึกเพราะเป็นงานท่ีละเอียดและ

รอบคอบ จึงตอ้งใหเ้วลาในการทาํงานค่อนขา้งมาก 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

              5.2.3.1 ในระหว่างการปฏิบัติงานควรสอบถามพนักงานด้านอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายสาํหรับนกัศึกษาท่ีเป็นนกัศึกษาสหกิจ 

             5.2.3.2 ขอรับงานจากพนกังานในตาํแหน่งหรือ แผนกอ่ืนๆ บา้งเพื่อจะไดท้าํงานท่ี

หลากหลายมากข้ึน 
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

เร่ือง การตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ 

พ.ศ.2555 

------------------------- 

            ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 บญัญตัิวา่ “ให้สหกรณ์มีผูต้รวจสอบ

กิจการซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดาํเนินการตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์แลว้ทาํรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่” ซ่ึงเท่ากบักฎหมายให้ความสําคญัและ

กาํหนดให้ทุกสหกรณ์มีการตรวจสอบกิจการ ดงันั้น การตรวจสอบกิจการจึงเป็นไปอยา่งอิสระ 

เน่ืองจากการตรวจสอบดาํเนินการโดยผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่และให้

รายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมใหญ่ 

             1. ผู้ตรวจสอบกจิการ 

               มาตรา 53 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้สหกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ี

ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  เพื่อดาํเนินการตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์

นั้ น ตามหลักสหกรณ์ สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยท่ีควบคุมโดยสมาชิก ซ่ึงสมาชิก               

ไดเ้ลือกกรรมการเขา้มาเป็นตวัแทนในการบริหารงานสหกรณ์  การตรวจสอบว่ากรรมการท่ีไดรั้บ

การเลือกเขา้มานั้นไดท้าํหน้าท่ีตามท่ีควรเพียงใด ก็ควรทาํโดยสมาชิกเช่นเดียวกนั ดงันั้น เพื่อให้

เป็นไปตามหลกัการสหกรณ์ การเลือกผูต้รวจสอบกิจการควรเลือกจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

หรือนิติบุคคลก็ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อใหก้ารดาํเนินการตรวจสอบกิจการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สหกรณ์ควรเลือกบุคคล ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร ผูต้รวจสอบกิจการเป็นลาํดับแรกในกรณีท่ี

สหกรณ์เลือกนิติบุคคลเป็นผูต้รวจสอบกิจการหนงัสือตอบรับงานตรวจสอบกิจการของนิติบุคคล

ควรระบุช่ือผูท่ี้รับผดิชอบในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ไวใ้หช้ดัเจนดว้ย 

            ในการเลือกผูต้รวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์ เน่ืองจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ คือ 

สหกรณ์ต่าง ๆ การท่ีสหกรณ์สมาชิกจะรับงานตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์ในขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์สมาชิกนั้น  ตอ้งมีการกาํหนดเร่ืองการรับงานตรวจสอบกิจการไวใ้นวตัถุประสงคข์อง

สหกรณ์  และจะตอ้งมอบหมายให้ผูแ้ทนของสหกรณ์ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์

เป็นผูรั้บงานตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์ดว้ย หากไม่มีการมอบอาํนาจดงักล่าว และผูแ้ทน

ของสหกรณ์ไดร้ับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้ทาํหนา้ที่ผูต้รวจสอบกิจการของชุมนุม

สหกรณ์ใหถื้อวา่เป็นการทาํโดยส่วนตวัของผูแ้ทนนั้นในฐานะบุคคลภายนอก 

 



              2. จํานวนผู้ตรวจสอบกจิการ 

                หนงัสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี กษ 0216/ว 28751 ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2542 

นายทะเบียนสหกรณ์ไดก้าํหนดจาํนวนผูต้รวจสอบกิจการโดยให้ท่ีประชุมใหญ่สามารถเลือกตั้งผู ้

ตรวจสอบกิจการไดไ้ม่เกิน 5 คน ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา และหากเป็นนิติบุคคลให้มีจาํนวน ไม่

เกิน 1 นิติบุคคล  ดงันั้น หากท่ีประชุมใหญ่เลือกผูต้รวจสอบกิจการเกินกว่า 1 คน ให้ผูต้รวจสอบ

กิจการเหล่านั้นเลือกประธานผูต้รวจสอบกิจการข้ึน และควรมีผูท่ี้มีความรู้ดา้นบญัชีอยา่งนอ้ย 1 คน 

แลว้แจง้ให้ ท่ีประชุมใหญ่ในคราวเดียวกนักบัท่ีมีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการไดท้ราบ ประธาน

ผูต้รวจสอบกิจการ   มีหน้าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัให้มีการ

ตรวจสอบกิจการและสรุปผล การตรวจสอบกิจการเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการและท่ีประชุม

ใหญ่ดว้ย 

              3. วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกจิการ 

                ผูต้รวจสอบกิจการจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามท่ีท่ีประชุมใหญ่กาํหนดโดยกาํหนดวาระ

การดาํรงตาํแหน่งของผูต้รวจสอบกิจการไวใ้นขอ้บงัคบัใหช้ดัเจน 

            ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตั้งอีกได ้

             4. การเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ 

            หนงัสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี กษ 1115/15 ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2554  เร่ือง แนวทางปฏิบติั

ในการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการและคาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ท่ี 517/2554  ลงวนัท่ี 29 เมษายน 

2554 สหกรณ์ควรกาํหนดจาํนวนผูต้รวจสอบกิจการ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู ้

ตรวจสอบกิจการจะตอ้งเป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ และกาํหนดในข้อบงัคบัให้ชัดเจน  ทั้งน้ี 

คณะกรรมการดาํเนินการจะออกระเบียบหรือประกาศเพื่อกาํหนดคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้ม 

ของผูต้รวจสอบกิจการเพิ่มเติมหรือนอกเหนือไปจาก ท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัไม่ได ้

             5. การส้ินสุดสถานภาพของผู้ตรวจสอบกจิการ 

            สหกรณ์ควรกําหนดลักษณะการส้ินสุดสถานภาพของผู ้ตรวจสอบกิจการให้ชัดเจน 

โดยเฉพาะกรณีผูต้รวจสอบกิจการขอลาออกจากการปฏิบติัหน้าท่ีระหว่างปี ให้ยื่นใบลาออกต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการและให้ถือว่าผูต้รวจสอบกิจการนั้นพน้จากตาํแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ใบลาออก 

            ในกรณีมีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการแทนตาํแหน่งท่ีวา่ง ให้ผูต้รวจสอบกิจการท่ีไดรั้บเลือก

ตั้งอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน 



              6. แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบกจิการ 

            ผูต้รวจสอบกิจการควรปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้ ง

เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบกิจการ 

            6.1 ผูต้รวจสอบกิจการควรสอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของ

สหกรณ์ว่าเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดาํเนินงานและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อประเมินความเส่ียงพิจารณากาํหนดขอบเขตและวธีิการปฏิบติังานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม 

            6.2 ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่าง ๆ เช่น การให้สินเช่ือ การจดัหา

สินคา้มาจาํหน่าย การรวบรวมผลิตผล การใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร การรับฝากเงิน เป็นตน้ 

            6.3 ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ว่า

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

            6.4 ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ

ปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

            6.5 การรายงานการตรวจสอบกิจการ 

  6.5.1 ประเภทของรายงานการตรวจสอบกิจการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดงัน้ี 

  (1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจาํเดือนหรือรายงานของเดือนท่ีเขา้ทาํ

การตรวจสอบ เป็นการสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจาํเดือนเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  

กบัทั้งใหค้าํปรึกษาแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

  (2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจาํปี เป็นการสรุปผลการตรวจสอบ

โดยภาพรวมเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 

  (3) รายงานการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน  เม่ือปรากฏชัดเจนว่ามี

เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัสําคญัแก่สหกรณ์ สหกรณ์ปฏิบติัไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด ประกาศหรือคาํแนะนาํของทางราชการ รวมทั้งขอ้บงัคบัระเบียบ มติท่ี

ประชุมหรือคําสั ่งของสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกิจการควรรีบรายงานการตรวจสอบกิจการต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการและส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสหกรณ์ทราบโดยเร็ว 

            การรายงานส่วนราชการที่มีหนา้ที่กาํกบัดูแลสหกรณ์ให้ผูต้รวจสอบกิจการ  จดัส่งสําเนา

รายงานต่อส่วนราชการ  ดงัน้ี 



            ก. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

              ส่งถึงสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ตามพื้นท่ีจงัหวดัท่ีสหกรณ์จดทะเบียนจดัตั้งสหกรณ์ 

            ข. กรมส่งเสริมสหกรณ์   

                ส่งถึงสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั                   

                                6.5.2 แบบรายงานการตรวจสอบกิจการ 

                                ผูต้รวจสอบกิจการควรจดัทาํรายงานการตรวจสอบกิจการตามแบบท่ีกรมตรวจ

บญัชีสหกรณ์กาํหนด 

              6.6 การเขา้ร่วมประชุม 

             ผูต้รวจสอบกิจการควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํ  ทุกเดือนและเขา้ร่วม

ประชุมใหญ่ เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบกิจการท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมนั้นๆ 

              7. ความรับผดิของผู้ตรวจสอบกจิการ 

            สหกรณ์ควรกาํหนดขอบเขตความรับผิดของผูต้รวจสอบกิจการในกรณีปฏิบติัหรือละเวน้

การปฏิบัติการตรวจสอบกิจการ เป็นผลให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ซ่ึงสหกรณ์มีอาํนาจ

ดาํเนินการตามกฎหมาย ทั้งคดีแพง่ และคดีอาญา 

              8.  หน้าทีข่องสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกจิการ 

              8.1  อาํนวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือแก่ผูต้รวจสอบกิจการ 

              8.2  จดัทาํบญัชีเอกสารหลกัฐานทางการเงินและบญัชี ตลอดจนเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ให ้

                      เรียบร้อยและครบถว้นพร้อมท่ีจะใหผู้ต้รวจสอบกิจการทาํการตรวจสอบเม่ือใดก็ได ้               

            8.3  ช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามต่างๆ พร้อมทั้งจดัหาขอ้มูลเพิ่มเติมใหแ้ก่  ผูต้รวจสอบกิจการ 

              8.4  พิจารณาปฏิบติัตามขอ้ทกัทว้งและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ 

 

 

 



แนวคิดเกีย่วกบัการสอบบัญชี 

ขอ้มูลจากงบการเงินควรมีความถูกตอ้งและเช่ือถือไดจึ้งจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้ในการ

ตดัสินใจ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชข้อ้มูลในงบการเงิน 

1.1 ความหมายของการสอบบัญชี 

           “การสอบบญัชี" คือ กระบวนการรวบรวมและประเมินหลกัฐานเก่ียวกบัสารสนเทศ เพื่อ

ระบุและรายงานเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของสารสนเทศกบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

(1) การรวบรวมและการประเมินหลกัฐาน  

หลกัฐานการสอบบญัชี คือ ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บ แลว้ใชเ้ป็นเกณฑ์ใน

การสรุปขอ้มูล 

(2) สารสนเทศและหลกัฐานทีก่าํหนด 

สารสนเทศท่ีตรวจสอบควรอยูใ่นรูปแบบท่ีพิสูจน์ได ้และมีมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ท่ีผูส้อบ

บญัชีใชป้ระเมินข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสารสนเทศ  

(3) บุคคลทีม่ีความรู้ความสามารถและความเป็นอสิระ 

ผูส้อบบญัชี ควรมีความรู้ ความชาํนาญเก่ียวกบัการสอบบญัชี และมีประสบการณ์รวมถึง

การพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

(4) การรายงาน 

รายงานถือเป็นผลงานของผูส้อบบญัชี รายงานแต่ละประเภทจะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบั

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และขอ้สรุปจากการปฏิบติังาน เช่น รายงานการตรวจสอบงบการเงิน  

1.2 วตัถุประสงค์ของการสอบบัญชี 

 เพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นเป็นไปตามแม่บทรายงาน

ทางการเงินหรือไม่ 

 1.2.1 ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีกบัการบัญชี 

 “การสอบบญัชี” กบั “การบญัชี” สองคาํน้ีมีความหมายท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

(1)  การสอบบัญชี หมายถึง การรวบรวมและประเมินหลกัฐานเก่ียวกบัสารสนเทศ เพื่อระบุ

และรายงานเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของสารสนเทศกบัเกณฑท่ี์กาํหนด  



(2)  การบัญชี หมายถึง การจดบนัทึก จดัประเภท และสรุปเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้

สารสนเทศทางการเงินแก่ผูใ้ชภ้ายใน (เช่น ผูบ้ริหาร) และภายนอก (เช่น ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน) 

 

ตารางที ่2.1 ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีและการบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประเภทของการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบและสํานักงานสอบบัญชี 

2.1 ประเภทของการตรวจสอบ 

การตรวจสอบ อาจจาํแนกเป็น 3 ประเภทพื้นฐาน ดงัน้ี 

(1) การตรวจสอบงบการเงิน หมายถึง การตรวจสอบขอ้มูลทางการบญัชีและการเงิน 

เพื่อประเมินวา่ขอ้มูลเป็นไปตามกาํหนดหรือไม่ 

(2)  การตรวจสอบการดําเนินงาน หมายถึง การสอบทานขั้นตอนการปฏิบติังาน 

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การปฏิบติังานไดด้าํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หมายถึง การตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่า

การปฏิบติังานเป็นไปตามกฎระเบียบ และนาโยบายขององคก์ร 



2.2 ประเภทผู้ตรวจสอบ 

(1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) มีดังนี ้

(1.1) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor : IA) 

ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ และเสนอรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูง ผูต้รวจสอบควี

มีความอิสระจากหน่วยงานท่ีตนตรวจสอบ  

(1.2) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor :TA) 

มีหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก และรับรองบญัชี ตามมาตรา 3 

แห่งประมวลรัษฎากร 

(1.3) เจ้าหน้าทีต่รวจเงินแผ่นดิน (General Accounting office Auditor : GAO) 

ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบหน่วยราชการรัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ หน่วยงานท่ีไดรั้บเงิน

อุดหนุน หรือกิจการท่ีไดรั้บเงินหรือทรัพยสิ์นจากหน่วยงานของรัฐ 

(1.4) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภาษีอากร (Internal Revenue Agent : IRA) 

มีหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลในแบบแสดงรายการภาษีวา่เป็นไปตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ 

(2) ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

ผูสิ้บบญัชีสหกรณ์ คือ ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ไดแ้ก่ 

1. ขา้ราชการกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

2. ผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท่ีไดข้ึ้นทะเบียนตามท่ี กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด 

(2.1) วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบกจิการสหกรณ์  

1. เพื่อใหแ้น่ใจวา่ การบนัทึกบญัชีเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  

2. เพื่อใหท้ราบวา่การปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ และ

ขอ้กาํหนดต่างๆ ของสหกรณ์ 

3. เพื่อใหท้ราบวา่การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 

 

 

 

 



3. การตรวจสอบงบการเงิน 

การจดัทาํงบการเงินของผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงิน เพื่อแสดง

ความเห็นต่อความถูกตอ้งของงบการเงิน 

3.1 ความรับผดิชอบต่องบการเงิน 

(1) ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

กิจการเป็นผูมี้หนา้ท่ีทาํบญัชี ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงมีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชี รวมถึงจดัทาํงบการเงิน 

โดยงบการเงินตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชี  

(2) ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน 

ผูส้อบบญัชีให้ความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ช้งบการเงิน ว่างบการเงินโดยรวมมิไดแ้สดงขอ้มูลท่ีชดั

ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั (เช่น ความมีอยู่จริง สิทธิและภาระผูกพนั การเปิดเผยไวโ้ดย

ครบถว้น การตีราคา และการวดัมูลค่า) 

3.2  หลกัฐานพืน้ฐานของการตรวจสอบงบการเงิน 

(1) จรรยาบรรณหรือมรรยาทของผู้สอบบัญชี 

มรรยาทของผูส้อบบญัชีประกอบดว้ย 5หมวด คือ 

(1.1)  ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

(1.2)  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน 

(1.3)  มารยาทต่อลูกคา้ 

(1.4)  มารยาทต่อเพื่อร่วมวชิาชีพ 

(1.5)  มารยาททัว่ไป 

(2) มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป หมายถึง การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี 

ใชเ้ป็นเคร่ืองวดัคุณภาพผลงานของผูส้อบบญัชี  

(3) วจิารณญาณในการสังเกตเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพ 

ผูส้อบบญัชีตอ้งวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินโดยใช้วิจารณญาณในการ

สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพต่อขอ้มูลของกิจการ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์แวดลอ้มท่ีอาจ

มีอยู ่ซ่ึงเป็นเหตุใหข้อ้มูลในงบการเงินขอ้ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

 

 

 

 



3.3  ข้อจํากดัของการตรวจสอบงบการเงิน 

(1) การใชว้ธีิการทดสอบรายการ 

(2) การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีเหตุผลในการประเมินความเช่ือถือของหลกัฐานการสอบบญัชี 

(3) ขอ้จาํกดัของระบบบญัชี 

(4) การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีเหตุผลในการตรวจสอบงบการเงิน 

4. สถานการณ์แสดล้อมทีม่ีต่องบการเงิน 

4.1 การทุจริตและข้อผดิพลาด 

   ความหมายของการทุจริตและข้อผดิพลาด 

การทุจริต หมายถึง การกระทาํโดยเจตนา โดยบุคคลเดียวหรือหลายคน อนัมีผลทาํ

ให้งบการเงินแสดงข้อมูลไม่ถูกตอ้ง อาจเกิดจาก การตบแต่ง การปลอม หรือการเปล่ียนแปลง

บนัทึกหรือเอกสาร 

• การใชสิ้นทรัพยใ์นทางท่ีผดิ (ยกัยอก)  

• การละเวน้การบนัทึกหรือปกปิดรายการ 

• การบนัทึกรายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง 

ข้อผดิพลาด หมายถึง การผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในงบการเงินโดยมิไดต้ั้งใจ เช่น  

• ความผดิพลาดท่ีเก่ียวกบัการคาํนวณ การเขียน หรือบนัทึกรายการผดิพลาด 

• การมองขา้มขอ้เทจ็จริงหรือตีความหมายไม่ถูก 

•  การใชน้โยบายบญัชีไม่ถูกตอ้ง 

4.2 กฎหมายและข้อบังคับทีต่รวจสอบ 

ความหมายของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หมายถึง การท่ีกิจการ

ตรวจสอบมรการกระทาํหรือละเวน้ไม่กระทาํไม่วา่เจตนาหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงเป็นการขดัต่อกฎหมาย

และขอ้บงัคบั  

 

 

 

 

 



1. แนวทางการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ทีสํ่าคัญ มีดงัน้ี 

1.1 ตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ย 

การบนัทึกรายงานการประชุม 

- การดาํเนินการตามมติท่ีประชุม 

- การมอบอาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินงาน 

- การจดัทาํนิติกรรมสัญญาของสหกรณ์ 

- การจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 

- หลกัฐานการจดทะเบียนสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบและขอ้กาํหนดต่างๆ ของสหกรณ์ 

- หลกัฐานการจดัทาํทะเบียนต่างๆ 

- การเก็บรักษารายงานประจาํปี และงบการเงินของสหกรณ์ 

1.2 ตรวจสอบการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ ประกอบดว้ย 

- การมอบหมายหนา้ท่ีการงาน 

- การจดัทาํทะเบียนต่างๆ 

- การจดัทาํแผนปฏิบติังาน 

- การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังาน 

- การจดัการดา้นเงินทุน 

- การจดัการดา้นธุรกิจทุกประเภทของสหกรณ์ 

2. การตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ์ 

ฐานะการเงิน หมายถึง ปริมาณเงินท่ีไหลเวยีนอยูใ่นระบบการบริหารของสหกรณ์ อาจ

พิจารณาได ้2 ลกัษณะ คือ ปริมาณเงินท่ีอยูใ่นบงัคบัของพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ

ปริมาณเงินท่ีอยูใ่นวงจรธุรกิจของสหกรณ์ปริมาณเงินท่ีอยูใ่นบงัคบัของพระราชบญัญติัสหกรณ์ 

พ.ศ.2542  

วเิคราะห์อตัราส่วนเก่ียวกบั 

1. ความเพียงพอของเงินทุนในสหกรณ์ ดูจากหน้ีสินต่อทุน อตัราทุนสาํรอง การเติบโตของทุน 

2. คุณภาพของสินทรัพย ์ดูจากหน้ีคา้งชาํระ การหมุนเวยีนของสินทรัพย ์การเติบโตของสินทรัพย ์

3. ความสามารถในการบริหารเงิน ดูจากอตัราการเติบโตของธุรกิจ 

4. การทาํกาํไร ดูจากค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไร การเติบโตของกาํไร อตัรากาํไรต่อรายไดธุ้รกิจ 

5. สภาพคล่อง ดูจากการหมุนเวยีนของทุน การหมุนเวยีนของสินคา้ค่าเฉล่ียของสินคา้คงเหลือ 

ความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้น 

6. ผลกระทบการเงินท่ีมีต่อธุรกิจ ดูจากการประเมินความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์อตัราส่วนจาก 1 

– 5 การจดัการความเส่ียงในส่วนน้ี คือการวางแผนล่วงหนา้เพื่อลดจุดอ่อนใหค้วามเส่ียงหมดไป 



หรือความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีสหกรณ์ควบคุมไดแ้นวทางการตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ์ท่ี

สาํคญั มีดงัน้ี 

2.1  ตรวจสอบการบญัชีของสหกรณ์ ประกอบดว้ย 

- การบนัทึกรายการบญัชีในสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ 

- การบนัทึกรายการบญัชีในสมุดบนัทึกรายการขั้นปลายงบทดลอง  

2.2  ตรวจสอบการเงินของสหกรณ์ ประกอบดว้ย 

- การรับเงิน 

- การจ่ายเงิน 

- การเก็บรักษาเงิน 

3.  การรายงานผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 

การรายงานผลการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ของผูต้รวจการสหกรณ์ 

อาจมีไดห้ลายประการ ดงัน้ี 

3.1  ไม่มีความบกพร่อง คือ ทั้งกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์มีความเรียบร้อยและ

ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายการรายงาน เป็นการรายงานต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อทราบ 

3.2 มีความบกพร่องเลก็น้อย คือ ความบกพร่องนั้นไม่ถือเป็นสาระสาํคญัถึงระดบัทาํให้

สหกรณ์ หรือสมาชิก หรือผูใ้ดผูห้น่ึงไดรั้บความเสียหายหรืออาจไดรั้บความเสียหายการรายงาน 

ควรตอ้งรายงานเหตุผลขอ้บกพร่องนั้นวา่เกิดข้ึนอยา่งไร มีสาเหตุมาจากอะไร และควรเสนอแนะให้

นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดวธีิการแกไ้ขดว้ยการใชอ้าํนาจตามมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบญัญติั

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 คือ ช่วยเหลือ แนะนาํสหกรณ์ ใหด้าํเนินการใหถู้กตอ้ง 

3.3 มีความบกพร่องมาก คือ ความบกพร่องนั้นเกิดจากการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั

ตามกฎหมาย ระเบียบคาํสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือทางราชการ หรือขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ี

ประชุมของสหกรณ์โดยไม่ชอบกระทาํหรือละเวน้กระทาํการอนัทาํใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดไดรั้บประโยชน์

โดยไม่ชอบหรือกระทาํการโดยเจตนาทุจริต หรืออาจเป็นช่องทางใหผู้อ่ื้นไดรั้บประโยชน์โดยมิ

ชอบ หรืออาจเป็นช่องทางการทุจริต หรือมีการลงมติของท่ีประชุมใหญ่ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้บงัคบัระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือคาํสั่งของ

นายทะเบียนสหกรณ์ 

 

 

 

 

 



ส่ิงทีผู่้ตรวจการสหกรณ์ 

1. ควรศึกษาก่อนเข้าตรวจสอบสหกรณ์ 

การท่ีผูต้รวจการสหกรณ์จะเขา้ไปตรวจสอบในสหกรณ์ใด จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ขอบเขตการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์ ทราบวา่ตรงไหนเป็นจุดอ่อนจุดอนัตราย หรือจุดเส่ียงท่ีควรให้ความสนใจ 

เพื่อกาํหนดจุดท่ีจะทาํการตรวจสอบดว้ยการวเิคราะห์ในเชิงลึกถึงเร่ืองท่ีตอ้งการตรวจสอบ เร่ิมตน้

ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งทราบ อาทิ 

1.1  ความเป็นมาของสหกรณ์ท่ีจะตรวจสอบ 

1.1.1 โครงสร้างการจดัการ การบริหารงาน 

1.1.2. อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการดาํเนินการและฝ่ายจดัการ 

1.1.3. จาํนวนพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

1.1.4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมท่ีกาํลงัจะตรวจสอบ 

1.2. ขอ้มูลเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคลากรในสหกรณ์ 

1.2.1. ไดมี้การกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ 

1.2.2. ถูกตอ้งตรงตามเจตนารมณ์และเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของ

สหกรณ์หรือไม่ 

1.3. ขอ้มูลทางการเงิน 

1.3.1. ระบบบญัชี 

1.3.2. งบประมาณ และวธีิการท่ีไดเ้งินมา 

1.3.3. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

1.4.1. ประเมินระบบปฏิบติังานของสหกรณ์วา่เป็นอยา่งไร ไดป้ฏิบติัตามกฎกติกา

ภายในองคก์รมากนอ้ยเพียงใด 

1.4. ระบบปฏิบติังานและการควบคุมภายใน 

1.4.1. ประเมินระบบปฏิบติังานของสหกรณ์วา่เป็นอยา่งไร ไดป้ฏิบติัตามกฎกติกา

ภายในองคก์รมากนอ้ยเพียงใด 

1.4.2. มีการวางระบบควบคุมภายในรัดกุมมากนอ้ยเพียงใด โดยทัว่ไปแลว้ระบบ

การควบคุมภายในแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การควบคุมดา้นการบริหาร และการควบคุม

ดา้นการบญัชี  

 

 



1.5. วธีิปฏิบติังาน ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัขั้นตอน หรือวิธีการของสหกรณ์ท่ีกาํหนดไวใ้ห้

ปฏิบติั ตลอดจนศึกษาในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1.5.1. กฎ กติกาต่างๆ เช่น 

- พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

- ระเบียบ และคาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม

ตรวจบญัชีสหกรณ์ 

- คาํสั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ 

- กฎกระทรวง ประกาศของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ นาย

ทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

- หนงัสือเวยีนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ฯลฯ ท่ีถือใชอ้ยูใ่น

ปัจจุบนั เฉพาะท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นประเด็นท่ีจะเขา้ตรวจ 

(ควรสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูท่ี้เคยตรวจสอบในประเด็นท่ีจะเขา้ตรวจดว้ยถา้

กระทาํได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 

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

เน่ืองจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแต่ละประเภทมีขอ้จาํกดัแตกต่างกนั ฉะนั้นเพื่อให้เกิด

ความสะดวกและชดัเจนในทางปฏิบติั อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 39 คร้ังท่ี 10/2555 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2555 จึงไดมี้มติใหย้กเลิก

ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2553 รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมทั้งหมด และใหแ้ยกระเบียบ

เก่ียวกบัการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเป็นไปตามประเภทและวตัถุประสงคข์องการใหกู้ ้ดงัน้ี 

ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั วา่ดว้ยการให้เงินกู ้

สามญั พ.ศ. 2555” 

ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่

สมาชิกพ.ศ. 2553 ตลอดจนบรรดา ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง และมติอ่ืนใดในส่วนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้

ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดั หรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั 

“สมาชิก”   หมายถึง  สมาชิกสามญัของสหกรณ์ 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

 “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

ขอ้ 5. สหกรณ์จะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก เฉพาะกรณีเพื่อการอนัจาํเป็นหรือเป็น

ประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 



ขอ้ 6. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินกูส้ามญั จะตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 

เดือน และตอ้งมีสัญญาจา้งปฏิบติังานในราชการหรือองคก์ารของรัฐไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และตอ้งเสนอ

คาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งจะตอ้งไม่มีหน้ีสินในสัญญาเงินกูพ้ิเศษอยูก่บั

สหกรณ์ เวน้แต่การขอกูเ้พื่อนาํไปชาํระหน้ีเงินกูพ้ิเศษท่ีมีอยูท่ ั้งหมดหากสมาชิกผูกู้ไ้ดช้าํระหน้ีเป็น

จาํนวนตั้งแต่ 6 เดือนแลว้สมาชิกอาจยืน่คาํขอเพื่อทาํสัญญากูใ้หม่ได ้โดยไม่ตอ้งนาํเงินมาชาํระเพื่อ

หกักลบลบหน้ีก่อน 

ขอ้ 7. การใหเ้งินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก โดย 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูต้ามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ หรือมอบอาํนาจ

ใหผู้จ้ดัการพิจารณาให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกก็ได ้

ขอ้ 8. จาํนวนเงินกูส้ามญั ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นยอ่มสุดแต่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้งอยูภ่ายในจาํกดัสูงสุดไม่เกินวงเงินท่ีคณะกรรมการกาํหนด และตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

8.1 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกและการส่งเงินค่าหุน้ 

8.1.1 เขา้เป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้แลว้ ตั้งแต่ 6-11 งวด ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน5 เท่า

ของเงินไดร้ายเดือน 

8.1.2 เขา้เป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้แลว้ ตั้งแต่ 12-23 งวด ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 10 เท่า

ของเงินไดร้ายเดือน 

8.1.3 เขา้เป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้แลว้ ตั้งแต่ 24-35 งวด ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 15 เท่า

ของเงินไดร้ายเดือน 

8.1.4 เขา้เป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้แลว้ ตั้งแต่ 36-59 งวด ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 20 เท่า

ของเงินไดร้ายเดือน 

8.1.5 เขา้เป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้แลว้ ตั้งแต่ 60-83 งวด ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 25 เท่า

ของเงินไดร้ายเดือน 

8.1.6 เขา้เป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้แลว้ ตั้งแต่ 84-107 งวด ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 30 

เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

8.1.7 เขา้เป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้แลว้ ตั้งแต่ 108 -131 งวด ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 35 

เท่าของเงินไดร้ายเดือน 



8.1.8 เขา้เป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้แลว้ ตั้งแต่ 132-149 งวด ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 45 

เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

8.1.9 เขา้เป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้แลว้ ตั้งแต่ 150 งวด ข้ึนไป ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 

50 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

8.2 เงินไดร้ายเดือนของสมาชิกผูกู้ ้ท่ีสมาชิกจะสามารถผอ่นชาํระตน้เงินพร้อม

ดอกเบ้ียรายเดือน เท่ากนัทุกเดือนได ้ไม่เกิน 120 เดือน แต่ตอ้งไม่เกินอายเุกษียณ หรือไม่เกินสัญญา

จา้งการทาํงานท่ีกาํหนดไวแ้ละเงินท่ีผอ่นชาํระในแต่ละเดือนตอ้งไม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินได้

รายเดือนแต่ละเดือน 

ขอ้ 9. การส่งชาํระเงินกูส้ามญั สหกรณ์จะใชว้ธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย เป็น

อนัดบัแรก เวน้แต่กระทาํไม่ได ้สหกรณ์จะหกัจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยท่ี์ฝากไวก้บัสหกรณ์ตาม

วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระหรือในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น คณะกรรมการอาจผอ่นผนัใหส้มาชิกชาํระโดยวธีิ

อ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ไดค้ณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู ้จะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดให้

สมาชิกผูกู้ว้า่ส่งคืนตน้เงินท่ีกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน หรือส่งคืนตน้เงิน

เท่ากนัทุกเดือนพร้อมดอกเบ้ียเป็นจาํนวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกิน อายเุกษียณ 

หรือไม่เกินสัญญาจา้งการทาํงานท่ีกาํหนดไวต้ั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 

ขอ้ 10. หลกัประกนัสาํหรับเงินกูส้ามญั สมาชิกท่ีจะกูเ้งินกูส้ามญัจะตอ้งจดัหาหลกัประกนั

ใหไ้วก้บัสหกรณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

10.1 ถา้จาํนวนเงินท่ีกูเ้ม่ือรวมทุกสัญญาแลว้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยู่

ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 

10.2 ตอ้งมีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูห้รือผูจ้ดัการ

เห็นสมควรเพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัตามสัญญากูน้ั้น โดยมีจาํนวนผูค้ ํ้าประกนั ดงัน้ี 

10.2.1 เงินกูใ้นสัญญาไม่เกินหา้แสนบาท จะตอ้งมีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ยสองคน 

10.2.2 เงินกูใ้นสัญญาเกินหา้แสนบาท จะตอ้งมีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ยสามคนข้ึน

ไป 

10.2.3 สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้ ํ้าประกนัสมาชิกผูกู้ม้ากกวา่สามคนในเวลา

เดียวกนัไม่ได ้



10.3 ใชบ้ญัชีเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์จาํนาํเป็นหลกัประกนั โดยกูไ้ดใ้นวงเงินไม่

เกินร้อยละเกา้สิบของเงินในบญัชีเงินฝากท่ีจะจาํนาํไวก้บัสหกรณ์ 

ขอ้ 11. สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นรายวนั ตามจาํนวนตน้เงินท่ีคงเหลือในอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีสหกรณ์จะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

ขอ้ 12. การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกูใ้นกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่

เงินกูเ้ป็นอนัถึงกาํหนดตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึง

กาํหนดเวลาท่ีใหไ้วแ้ละใหค้ณะกรรมการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ คือ 

12.1 เม่ือผูกู้พ้น้จากการเป็นสมาชิกไม่วา่เพราะเหตุใด 

12.2 เม่ือปรากฏวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายตามท่ีขอกู ้

12.3 เม่ือคณะกรรมการเห็นวา่ หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้ไ้ม่

จดัการแกไ้ขให้อยูใ่นสภาพดี ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

12.4 เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสองเดือน 

ติดต่อกนัหรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี ดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูแ้ต่ละ

สัญญาเวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากคณะกรรมการและไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการ 

ขอ้ 13. ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิง ตามขอ้ 12 ถา้ผูค้ ํ้าประกนัซ่ึงตอ้งรับผดิ

ชาํระหน้ีแทนผูกู้ ้และไม่สามารถชาํระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้อาจทาํการร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อ

ขอผอ่นผนัชาํระเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการ ทั้งน้ีจะไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ

คณะกรรมการ 

ขอ้ 14. กรณีใด ๆ ท่ีมิไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีจะ

พิจารณาโดยยดึหลกัเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และของสมาชิก 

ประกาศ ณ วนัท่ี 21 กนัยายน 2555 

 

(นายแพทยส์มเกียรติ ธาตรีธร) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั 



 

ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2555 

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

เน่ืองจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแต่ละประเภทมีขอ้จาํกดัแตกต่างกนั ฉะนั้นเพื่อให้เกิด

ความสะดวกและชดัเจนในทางปฏิบติั อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 39 คร้ังท่ี 10/2555 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2555 จึงไดมี้มติใหย้กเลิก

ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2553 รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมทั้งหมด และใหแ้ยกระเบียบ

เก่ียวกบัการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเป็นไปตามประเภทและวตัถุประสงคข์องการใหกู้ ้ดงัน้ี 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั วา่ดว้ยการให้เงินกู ้

เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2555” 

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่

สมาชิก 

พ.ศ. 2553 ตลอดจนบรรดา ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง และมติอ่ืนใดในส่วนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ใน

ระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดั หรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั 

“สมาชิก”   หมายถึง  สมาชิกสามญัสหกรณ์ออมทรัพย ์

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 



 “เงินไดร้ายเดือน”  หมายถึง  เงินเดือน และ/หรือ เงินบาํนาญท่ีไดรั้บ 

จากหน่วยงานตน้สังกดัทุกเดือน 

ขอ้ 5. สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก เฉพาะกรณีเพื่อการอนัจาํเป็นหรือเป็น 

ประโยชน์ หรือเพื่อเหตุอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 6. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินกูฉุ้กเฉิน จะตอ้งเป็นสมาชิกท่ีส่งค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

1 เดือน และตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 7. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการ หรือ 

รองประธานกรรมการ หรือกรรมการเงินกู ้หรือผูจ้ดัการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูพ้ิจารณาใหเ้งินกู้

เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกก็ได ้และใหผู้ไ้ดรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวนั้น แถลงรายการเงินกูเ้พื่อเหตุ

ฉุกเฉินท่ีใหไ้ว ้และการส่งคืนชาํระหน้ี เพื่อใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือน 

ขอ้ 8. จาํนวนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึง

ของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000.- (หา้หม่ืนบาทถว้น) ไม่วา่จะก่ีสัญญาก็ตามเม่ือรวมกนัแลว้

ตอ้งไม่เกินวงเงินดงักล่าว 

ขอ้ 9. การส่งชาํระคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งส่งชาํระคืนใหห้มดส้ินภายใน 

3 เดือน โดยสหกรณ์จะใชว้ธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่ายเป็นอนัดบัแรกเวน้แต่กระทาํ

ไม่ได ้สหกรณ์จะหกัจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยท่ี์ฝากไวก้บัสหกรณ์ตามวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ หรือ

ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น คณะกรรมการอาจผอ่นผนัใหส้มาชิกชาํระดว้ยวธีิอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้

ขอ้ 10. หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกู ้ซ่ึงผูกู้ท้าํไวก้บัสหกรณ์

แลว้ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 11. สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นรายวนั ตามจาํนวนตน้เงินท่ีคงเหลือในอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีสหกรณ์จะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

ขอ้ 12. สหกรณ์อาจเรียกคืนเงินกูใ้นกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

12.1 เม่ือผูกู้พ้น้จากการเป็นสมาชิกไม่วา่เพราะเหตุใด 

12.2 เม่ือปรากฏวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายตามท่ีขอกู ้



12.3 เม่ือคณะกรรมการเห็นวา่ หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้ไ้ม่

จดัการแกไ้ขให้อยูใ่นสภาพดี ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

12.4 เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสองเดือน

ติดต่อกนัหรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี ดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูแ้ต่ละสัญญา 

ขอ้ 13. กรณีใด ๆ ท่ีมิไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีจะ

พิจารณาโดยยดึหลกัประโยชน์ของสหกรณ์และของสมาชิก 

ประกาศ ณ วนัท่ี 21 กนัยายน 2555 

 

(นายแพทยส์มเกียรติ ธาตรีธร) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพปฏบัิติงาน 

 

                        

 

                      

                        



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

 

 

 

รหสันกัศึกษา                    5701300023 

ช่ือ-สกุล                            นางสาวสุกญัญา  ทว้มสุข 

คณะ                                  บริหารธุรกิจ 

สาขา                                 บญัชี 

ท่ีอยู ่                                 141  หมู่บา้นเศรษฐีวลิล ์ ซอยกาญจนาภิเษก8  ถนนกาญจนาภิเษก 

                                          แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

เบอร์โทร                          094-3240789 

Email                                suk_thu@siam.edu , sukanyatuam@gmail.com 

https://www.facebook.com/nut.ty.3950/friends
https://www.facebook.com/nut.ty.3950/friends
https://www.facebook.com/nut.ty.3950/friends
https://www.facebook.com/nut.ty.3950/friends
https://www.facebook.com/nut.ty.3950/friends
mailto:suk_thu@siam.edu
mailto:sukanyatuam@gmail.com


 
 

ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

 

 

 

รหสันกัศึกษา                    5701300038 

ช่ือ-สกุล                            นางสาวพิมพช์นก  ยิม้ยลยศ 

คณะ                                  บริหารธุรกิจ 

สาขา                                 บญัชี 

ท่ีอยู ่                                 46/46   ซอยวฒุากาศ 36   ถนนวุฒากาศ   แขวงบางคอ้   เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ   10150 

เบอร์โทร                          095-2474826 

Email                                phi_yim@siam.edu , pimchanokon@gmail.com 

https://www.facebook.com/nut.ty.3950/friends
https://www.facebook.com/nut.ty.3950/friends
https://www.facebook.com/nut.ty.3950/friends
https://www.facebook.com/nut.ty.3950/friends
mailto:phi_yim@siam.edu
mailto:pimchanokon@gmail.com
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