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Abstract
The Montree Audit and Law Co. Ltd.^s business lines are auditing for companies,
partnerships, cooperatives, etc., including accounting services, tax services, business registration
services and other related services. While attending the internship under cooperative program at
the Montree Audit and Law Co. Ltd., the team was assigned to audit the procedures of providing
loans to members of the savings cooperatives and related documents. Previously, the team did
not have the skills of auditing, this caused delays and was time consuming.
This project was designed to improve the skills of auditing. The team studied rules and
regulations of the savings cooperatives, the procedures of providing loans to members of the
savings cooperatives, and related documents. The result was that the team had gained
understanding the procedures of providing loans and gaining the skills of auditing in order to
apply in future careers.
Keywords: Savings cooperative, Auditing, Loans.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถาบันการเงินที่มีสมาชิกเป็ นบุคคลทีมีอาชีพอย่างเดียวกันหรื ออาศัยในที่ชุมชนเดียวกัน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกรู ้จกั การออมทรัพย์ และ การให้กยู้ มื เงินเมื่อเกิดความจาเป็ น
หรื อเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ปัจจุบนั ประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยได้รับความ
เดือดร้อนเพราะไม่สามารถจะหารายได้เพิ่มให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น และมักจะแก้ไขปัญหา
ด้วยการกูย้ มื เงินจากนายทุนโดย ยอมเสี ย ดอกเบี้ยในอัตราสูง จึงก่อให้เกิดหนี้สินผูกพัน และ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวภายหลังบุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ดังกล่าว จึงร่ วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ ึนเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจะต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิ นเชื่อ จะต้องดูคุณสมบัติส่วนตัวของลูกหนี้ ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อย
เพียงใดโดยดูจากการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ มีหลักประกันอะไร วัตถุประสงค์ในการขอสิ นเชื่อ
ว่าจะนาไปใช้อะไร ในส่ วนของการตรวจสอบบัญชีน้ นั จะต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของจานวนเงินที่บนั ทึกลงในสมุดบัญชี รวมทั้งเอกสารทางการเงินที่บนั ทึกไว้ในสมุด
บัญชี เช่น บัญชีประจาวัน หรื อบัญชีรายวัน เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกจานวนเงินและรายการต่างๆ
ลงในสมุดบัญชีเป็ นไปโดยถูกต้อง
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการปล่อยสิ นเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์
2. เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์
3. เพื่อศึกษาและทาความเข้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1. ทาให้รู้ถึงหลักเกณฑ์ในการขอสิ นเชื่อในแต่ละประเภท คือ
หลักเกณฑ์ในการขอเงินกูฉ้ ุกเฉิน
- หลักเกณฑ์ในการขอเงินกูส้ ามัญ
้ ิเศษ
- หลักเกณฑ์ในการขอเงินกูพ
-

2

1.3.2. ทาให้รู้การบันทึกบัญชีของลูกหนี้
1.3.3. ระยะเวลาวันที่ 30 พ.ค. – 2 ก.ย. 59
1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ได้เข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยสิ นเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ช่วยเป็ นแนวทางให้ผสู ้ นใจขอกูส้ ิ นเชื่อและตรวจสอบบัญชีได้ศึกษา
3. ได้รับรู ้ถึงวงเงินการปล่อยสิ นเชื่อในแต่ละประเภท และการบันทึกบัญชีของสหกรณ์
ออมทรัพย์

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ลักษณะเงินกู้และการให้ เงินกู้
การให้บริ การด้านเงินกู้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นวิธีการช่วยเหลือแก้ปัญหาการครองชีพ
และปัญหาทางเศรษฐกิจแก่สมาชิกสหกรณ์บนพื้นฐานของความไม่ฟุ่มเฟื อย ปัจจุบนั สหกรณ์ออม
ทรัพย์ส่วนใหญ่ มีบริ การด้านเงินกูท้ ี่สาคัญ 3 ประเภท ได้แก่
2.1.1 เงินกู้เพือ่ ฉุกเฉิน
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน เป็ นเงินกูร้ ะยะสั้น หรื อบางทีเรี ยกว่า เงินกูไ้ ม่มีหลักประกัน เพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ค่ารักษาพยาบาล ไฟไหม้บา้ น และค่าเล่าเรี ยนบุตร เป็ นต้น เงินกู้
ประเภทนี้เป็ นเงินกูจ้ านวนน้อยส่ วนใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์จะกาหนดวงเงินกูส้ าหรับสมาชิก
แต่ละราย ได้ไม่เกินครึ่ งหนึ่ง ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกินวงเงินชั้นสูงที่สหกรณ์กาหนดไว้
1. วงเงินกู้ข้นั สู ง
- สมาชิกจะกูเ้ งินเพื่อฉุกเฉินได้ไม่เกินครึ่ งหนึ่งแห่งเงินได้รายเดือนของตนเองแต่ไม่เกิน
วงเงินขั้นสูงที่สหกรณ์กาหนด (อาทิหกพันบาท)
2. คุณสมบัติผู้ก้ ู
- ต้องเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
- ไม่มีหนี้เงินกูเ้ พื่อฉุกเฉินค้างชาระ
- มีเงินได้รายเดือนเพียงพอในการผ่อนชาระหนี้เงินกูเ้ พื่อฉุกเฉิน รวมทั้งหนี้เงินกู้
ประเภทอื่นที่กาหนดและค่าหุน้ ประจาเดือน
3. ระยะเวลาชาระหนี้
- ผูก้ ตู้ อ้ งส่ งเงินคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนไม่เกินระยะเวลาที่สหกรณ์
กาหนด อาทิไม่เกิน 2 เดือน (2งวด)
4. หลักประกันเงินกู้
- เงินกูเ้ พื่อฉุกเฉิน ไม่ตอ้ งมีหลักประกัน (ถือลักษณะนิสยั ที่ดีของผูก้ เู้ ป็ นหลักประกัน)
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2.1.2 เงินกู้สามัญ
เงินกูส้ ามัญ มีลกั ษณะที่เป็ นทั้งเงินกูร้ ะยะสั้น และเงินกูร้ ะยะเวลาปานกลาง บางทีเรี ยกกัน
ว่า “เงินกูท้ ี่มีลกั ษณะประกัน ” มีวตั ถุประสงค์ให้สมาชิกกู้ เพื่อไปใช้ในกิจการต่างๆ ที่จาเป็ น
และมีประโยชน์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาสมาชิกหรื อลูกหลาน ค่าซ่อมแซม ซื้ อบ้าน
ซื้อที่ดิน ชาระหนี้เก่า และค่าใช้จ่ายเพื่อการสมรส งานฌาปนกิจและงานอุปสมบท เป็ นต้น
1. วงเงินกู้ข้นั สู ง
- สุ ดแต่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร หรื อ
- ไม่เกินจานวนกี่เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับเงินค่าหุน้ ที่ชาระแล้ว แต่ไมเกินจานวน
ขั้นสูงตามที่สหกรณ์กาหนด อาทิไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุน้ ที่
ชาระแล้ว แต่ไม่เกิน 300,000 บาท เป็ นต้น
- คณะกรรมการอาจอนุมตั ิให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกไม้กินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุน้ ของ
สมาชิกก็ได้
2. คุณสมบัติผู้ก้ ู
- เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ติดต่อกันเป็ นเวลาตามที่สหกรณ์กาหนด และส่ งเงินค่าหุน้ ราย
เดือนติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าจานวนงวดที่กาหนด เช่น หกงวด เป็ นต้น
- ไม่มีหนี้เงินกูส้ ามัญหรื อเงินกูพ้ ิเศษค้างชาระ
- มีเงินได้รายเดือนเพียงพอในการผ่อนชาระต้นเงินกูส้ ามัญและดอกเบี้ยรวมทั้งหนี้เงินกู้
ประเภทอื่น และเงินค่าหุน้ ประจาเดือนตามที่สหกรณ์กาหนด
3. ระยะเวลาชาระหนี้
- ผูก้ ตู้ อ้ งส่ งเงินคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนไม่เกินระยะเวลาที่สหกรณ์
กาหนด อาทิ ไม่เกิน84 งวด
4. หลักประกันเงินกู้
- ใช้บุคคลที่เป็ นสมาชิกค้ าประกัน สมาชิกคนหนึ่งจะค้ าประกันสมาชิกผูก้ ไู้ ด้ไม่เกิน
จานวนกี่รายแล้วแต่สหกรณ์กาหนด เช่น ไม่เกิน 3 ราย
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- สมาชิกอาจใช้ทุนเรื อหุน้ และหรื อเงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เป็ นหลักประกันเงินกูไ้ ด้
เต็มจานวน หรื อ
- มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกูร้ ายนั้น โดยอสังหาริ มทรัพย์น้ นั มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสองเท่าของจานวนกู้ หรื อส่ วน
ที่เกินกว่าเงินค่าหุน้ ของผูก้ หู้ รื อไม่นอ้ ยกว่าอัตราที่สหกรณ์กาหนด หรื อ
- มีหลักทรัพย์อย่างอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้จานาเป็ นประกันโดย
หลักทรัพย์น้ นั ต้องมีมูลค่าสูงกว่าจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าเงินค่าหุน้ ของผูก้ นู้ ้ นั ไม่ต่า
กว่าอัตราที่สหกรณ์กาหนด เช่น ร้อยละยีส่ ิ บ เป็ นต้น
ผูค้ ้ าประกันที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็ นสมาชิกจะต้องหาบุคคลอื่น ที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นชอบมาเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
- กรณี ที่ไม่อาจเรี ยกคืนเงินกูจ้ ากผูก้ ไู้ ด้ ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับภาระหนี้สินของผูก้ ใู้ น
ส่ วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
5. การขอกู้ใหม่
- สมาชิกที่กเู้ งินสามัญไปแล้วแต่ยงั ไม่เต็มวงเงินตามสิ ทธิสามารถกูเ้ พิ่มได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
- สมาชิกที่กเู้ งินสามัญเต็มวงเงินแล้ว มีความประสงค์จะขอกูใ้ หม่ตอ้ งผ่อนชาระเงินกูไ้ ป
แล้วไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาที่สหกรณ์กาหนด อาทิ 18 งวด จึงขอกูใ้ หม่ได้ โดยสหกรณ์จะ
จ่ายเงินกูร้ ายใหม่ให้ดว้ ยวิธีหกั กลบลบหนี้กบั เงินกูร้ ายเก่าที่เหลือ
2.1.3 เงินกู้พเิ ศษ
เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินมัน่ คงก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่ งเสริ มฐานะ
ความมัน่ คง หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ สหกรณ์อาจให้เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อความมุ่งห มาย
ดังนี้ เช่น
1. เพื่อการเคหะสงเคราะห์
2. เพื่อซื้อยานพาหนะ
3. เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ
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1. เงินกู้เพือ่ การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ ในการกูเ้ งิน
- เพื่อปลูกสร้างที่อยูอ่ าศัยในที่ดินของตนเองหรื อของคู่สมรส
- เพื่อซื้อที่ดินสาหรับปลูกสร้างที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง
- เพื่อต่อเติมบ้านพักอาศัยของตนเองหรื อคู่สมรส
- เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารสาหรับเป็ นอยูอ่ าศัยของตนเองหรื อคู่สมรส
- เพื่อชาระหนี้สินเกี่ยวกับการเคหะสงเคราะห์
- เพื่อไถ่ถอนการจานองหรื อขายฝากอาคารพร้อมที่ดินของตนเองหรื อคู่สมรส จาก
สถาบันการเงินหรื อบุคคลธรรมดาโดยทานิติกรรมถูกต้องตามกฎหมาย ณ
สานักงานที่ดิน
วงเงินกูข้ ้นั สูง
- สหกรณ์อาจกาหนดวงเงินกูข้ ้นั สูงตามความเหมาะสม เช่นไม่เกิน1,000,000 บาท
- หรื อกาหนดวงเงินกูห้ รื อแบ่งตามอายุการเป็ นสมาชิก เช่น
- อายุการเป็ นสมาชิก 3-5 ปี วงเงินกูไ้ ม่เกิน 500,000 บาท
- อายุการเป็ นสมาชิก 5-8 ปี วงเงินกูไ้ ม่เกิน 800,000 บาท
- อายุการเป็ นสมาชิก 8 ปี ขึ้นไป วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1,000,000 บาท
คุณสมบัติผกู ้ ู้
- เป็ นสมาชิกติดต่อกันตามระยะเวลาที่สหกรณ์กาหนดและส่ งเงินค่าหุน้ แล้วรวมกี่
งวดตามที่กาหนด เช่น ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนรวม
แล้ว 36 งวด เป็ นต้น
- ไม่มีหนี้เงินกูส้ ามัญหรื อเงินกูพ้ ิเศษค้างชาระ
- มีเงินได้รายเดือนเพียงพอในการผ่อนชาระห
ประจาเดือนตามที่สหกรณ์กาหนด

นี้เงินกูพ้ ิเศษ และเงินค่าหุน้
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ระยะเวลาชาระหนี้
- ผูก้ ตู้ อ้ งส่ งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนไม่เกินระยะเวลาที่สหกรณ์กาหนด
อาทิ ไม่เกิน 180 งวด และสมาชิกต้องชาระหนี้เงินกูเ้ สร็ จสิ้ นเมื่อมีอายุไม่เกิน 65 ปี
เป็ นต้น
หลักประกันเงินกู้
ใช้อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากจานองรายอื่นเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ ายนั้น
การยืน่ คาขอกู้
- ต้องกรอกแบบคาขอกูพ้ ร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ
- สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
- สาเนาทะเบียนบัตรประจาตัวของสมาชิกและคู่สมรส (ถ้ามี)
- สาเนาทะเบียนสมรส หรื อทะเบียนหย่า หรื อใบมรณ ะบัตรของคู่สมรสแล้วแต่
กรณี (ถ้ามี)
- ใบรับรองได้คู่สมรส (ถ้ามี) และคายินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
- สาเนาโฉนด หรื อ นส.3 ก.
- หนังรับรองราคาประเมินที่ดินของสานักงานที่ดินซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่
- หนังสื อยินยอมในการทานิติกรรม (กรณี เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของผูอ้ ื่น)
- กรณี กเู้ งินเพื่อปลูกสร้างหรื อต่อเติมอาคาร ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- รู ปแบบและรายงานก่อสร้าง
- รู ปแบบอาคารหลังเดิม (กรณี ผกู ้ เู้ พื่อซ่อมแซมหรื อเติมอาคาร)
- ภาพถ่ายอาคาร 4 ด้าน (กรณี กเู้ พื่อซ่อมแซมหรื อต่อเติมอาคาร)
- ใบอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรื อต่อเติมอาคาร
- สาเนาสัญญาการก่อสร้างระหว่างสมาชิกกับผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
- กรณี กเู้ พื่อไถ่ถอนจานองหรื อขายฝากต้องแสดงเอกสารสัญญานั้นๆด้วย
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การทาสัญญากู้
เมื่อผูข้ อกูเ้ งินยืน่ เอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว คณะก รรมการเงินกูจ้ ะออกไป
ตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ที่จะนามาเป็ นหลักประกัน เมื่อคณะกรรมการเงินกูเ้ สนอเรื่ องให้
คณะกรรมการดาเนินการอนุมตั ิแล้วสหกรณ์นดั สมาชิกทาสัญญาเงินกู้ และสัญญาจานอง
การจ่ายเงินกู้
- เมื่อทาสัญญากูเ้ งินและสัญญาจานองเสร็ จเรี ยบร้อยสหกรณ์จะจ่ายหรื อเช็ คให้กบั
สมาชิกตามวัตถุประสงค์การกูเ้ งิน ดังนี้
- เงินกูเ้ พื่อการสร้างบ้านหรื อต่อเติมหรื อซ่อมแซมบ้าน สหกรณ์จะจ่ายเป็ นงวด
ตามงานก่อสร้างไม่เกิน 3 งวด คือ งวดแรกจ่ายหลังจากทาสัญญาเงินกูแ้ ละสัญญา
จานองเสร็ จเรี ยบร้อย เงินส่ วนที่เหลือจะนาฝากบัญชีประเภทออมทรัพย์ใน นาม
ของสมาชิกผูก้ เู้ งิน ไว้ที่สหกรณ์เพื่อรอจ่ายงวดต่อไปเมื่องานแล้วเสร็ จตามสัญญา
ก่อสร้างเป็ นงวดๆ ไป
- เงินกูเ้ พื่อซื้อที่ดินและหรื อบ้าน สหกรณ์จะจ่ายเป็ นเช็คให้กบั เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
ผูข้ าย
- เงินกูเ้ พื่อไถ่ถอนจานองหรื อขายฝาก สหกรณ์จะจ่ายเป็ นเช็คให้กบั ผูร้ ับจานอง
หรื อรับขายฝาก
2. เงินกู้เพือ่ ซื้อยานพาหนะ
วัตถุประสงค์ ในการกูเ้ งิน
- เพื่อซื้อรถยนต์
- เพื่อซื้อเรื อหรื อยานพาหนะ
- เพื่อชาระหนี้ค่ารถยนต์เรื อหรื อยานพาหนะอื่นที่ยงั ค้าชาระอยู่
วงเงินกูข้ ้นั สูงและระยะเวลาชาระหนี้
- วงเงินกูย้ มื เป็ นไปตามที่สหกรณ์กาหนด
- ระยะเวลาชาระหนี้อาจกาหนดลักษณะเดียวกับเงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์ แต่
ลดระยะเวลา ลง เช่น ผ่อนส่ งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 60 งวด (5 ปี ) ในกรณี

9

อายุการทางานของผูก้ เู้ หลือน้อยกว่าระ ยะเวลาผ่อนส่ งเงินกูท้ ี่กาหนดก็ให้ลด
ระยะเวลาการผ่อนส่ งลงเท่ากับอายุการทางานที่เหลือของผูก้ ู้
คุณสมบัติผกู ้ ู้
เช่นเดียวกันกับกรณี เงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์
เงื่อนไขการกูเ้ งิน สหกรณ์อาจกาหนดเงื่อนไขไว้ให้สมาชิกปฏิบตั ิ อาทิตย์
- รถยนต์หรื อพาหนะที่จะซื้อต้องเป็ นของใหม่ ไม่เคยจดทะเบียนมาก่อนและมี
ราคาไม่นอ้ ยกว่าจานวนเงินที่ขอกู้
- ทาประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ในอัตราตามที่สหกรณ์กาหนด
- หลังจากที่ได้รับอนุมตั ิเงินกูแ้ ล้ว ตลอดอายุของสัญญากูพ้ ิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ ผูก้ ู้
ต้องทาประกันภัยรถ ยนต์ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่าวงเงินกู้ โดยระบุให้สหกรณ์เป็ น
ผูร้ ับผลประโยชน์และผูก้ เู้ ป็ นผูเ้ อาประกันพร้อมจ่ายเบี้ยประกันด้วย
- กรณี ที่ผกู ้ ไู้ ม่เอาประกัน หรื อไม่ต่อประกันภัยรถยนต์ที่ซ้ือ สหกรณ์จะดาเนินการ
เอาประกันภัยรถยนต์ที่ซ้ือเองและหักค่าเบี้ยประกัน ซึ่งได้จ่า ยไปก่อนพร้อม
ดอกเบี้ยจากเงินได้รายเดือนของผูก้ ภู้ ายในงวดเดียว
- ผูก้ ตู้ อ้ งนายานพาหนะที่ซ้ือมาให้สหกรณ์ตรวจสอบที่สหกรณ์หรื อสถานที่ที่
สะดวกก่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เป็ นพยานส่ งมอบและรับมอบ
- ผูก้ ตู้ อ้ งส่ งมอบเอกสารการจดทะเบียนยานพาหนะที่ซ้ือพร้อมทั้งสมุดคู่มือ
ยานพาหนะให้สหกรณ์ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่สหกรณ์กาหนด อาทิ 3 วัน
นับแต่วนั ที่ได้จดทะเบียนยานพาหนะที่ซ้ือเรี ยบร้อยแล้ว
- ขณะยืน่ คาขอกูต้ อ้ งไม่มีหนี้เงินกูอ้ ื่นใดค้างชาระอยู่ ยกเว้นเงินกูเ้ พื่อฉุกเฉิน
การยืน่ คาขอกู้
ต้องกรอกแบบคาขอกูแ้ ละแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องยืน่ ต่อสหกรณ์ เช่น
- สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
- สาเนาทะเบียนบัตรประจาตัวของสมาชิกและคู่สมรส (ถ้ามี)
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- สาเนาทะเบียนสมรส หรื อทะเบียนหย่า หรื อใบมรณ ะบัตรของคู่สมรสแล้วแต่
กรณี (ถ้ามี)
- ใบเสนอราคาของบริ ษทั ที่ขายยานพาหนะพร้อม CATALOG ของยานพาหนะที่
จะซื้อนั้น
- คายินยอมของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
หลักประกันเงินกู้
- ใช้สมาชิกเป็ นผูค้ ้ า
- ใช้สมาชิกร่ วมกับหลักทรัพย์เป็ นหลักประกันและผูก้ ตู้ อ้ งทาประกันภัยรถยนต์ให้
สหกรณ์ฯเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ผอ่ นชาระเงินกู้
- ใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน อาทิ
- อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกูร้ ายอื่น จานวนเงิ นกูส้ ่ วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งไม่สูงกว่าราคาของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่จานองเป็ นประกันเงินกูน้ ้ นั
- หลักทรัพย์รัฐบาลไทย จานาไว้กบั สหกรณ์
- พันธบัตรเงินกูข้ องรัฐวิสาหกิจ จานาไว้กบั สหกรณ์
- เอกสารการรับเงินฝากในสหกรณ์หรื อธนาคารพาณิ ชย์ประเภทกาหนดระยะเวลา
ฝาก จานาไว้กบั สหกรณ์
การจ่ายเงินกู้
- หลังจากได้รับอนุมตั ิให้กจู้ ากคณะกรรมการ ให้ผกู ้ ดู้ าเนินการเรื่ องจัดซื้อ
ยานพาหนะ
- ทาสัญญาเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้อรถยนต์หรื อยานพาหนะ
- ทาสัญญาหลักประกันเงินกู้
- จดทะเบียนรถยนต์/ยานพาหนะ
- ทาประกันภัยรถยนต์หรื อยานพาหนะโดยระบุให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
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- นายานพาหนะมาให้สหกรณ์ตรวจสอบเมื่อได้ทาสัญญาประกันภัยเรี ยบร้อยแล้ว
- สหกรณ์จะจ่า ยเงินให้แก่ผกู ้ หู้ รื อผูจ้ าหน่าย เมื่อผูก้ ไู้ ด้ทาสัญญากูส้ ญ
ั ญา
หลักประกัน สัญญาประกันภัย พร้อมทั้งส่ งมอบกรมธรรม์ให้สหกรณ์เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
3. กู้เพือ่ ลงทุนประกอบอาชีพ
วัตถุประสงค์ ในการกูเ้ งิน
- เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริ มหรื ออาชีพรอง
- เพื่อการพาณิ ชย์
- เพื่อการลงทุนในวิชาชีพเสริ มเฉพาะด้าน
คุณสมบัติผกู ้ ู้
- เช่นเดียวกับกรณี เงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์
วงเงินกูข้ ้นั สูงและระยะเวลาชาระหนี้
- ภายในวงเงินตามที่สหกรณ์กาหนด อาทิ วงเงินสองในสามหรื อสามในสี่ ของเงิน
ลงทุน แต่ไม่สูงกว่า 1 ล้านบาท
- ระยะเวลาชาระหนี้โดยผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนตามที่สหกรณ์
กาหนด เช่น 96 งวด หรื อ 120 งวด (เดือน)
การยืน่ คาขอกู้
- ต้องกรอกแบบคาขอกูพ้ ร้อมกับแนบเอกสารที่เกี่ ยวข้องยืน่ ต่อสหกรณ์ อาทิตย์
- สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผูก้ ู้
- สาเนาทะเบียนบัตรประจาตัวของสมาชิกและคู่สมรส (ถ้ามี)
- สาเนาทะเบียนสมรส หรื อทะเบียนหย่า หรื อใบมรณ ะบัตรของคู่สมรสแล้วแต่
กรณี (ถ้ามี)
- ใบรับรองรายได้ของคู่สมรส (ถ้ามี)
- สาเนาโฉนด หรื อ นส.3 ก.
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- หนังสื อแสดงการยินยอมในการทานิติกรรม (กรณี สังหาริ มทรัพย์เป็ น กรรมสิ ทธิ์
ของบุคคลอื่น)
- คายินยอมของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
- หนังสื อรับรองราคาประเมินที่ดินของสานักงานที่ดินซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่
หลักประกันเงินกู้
- ใช้หลักประกันเช่นเดียวกับเงินกูเ้ พื่อซื้อยานพาหนะ โดยอนุโลม
- สหกรณ์จะนัดให้สมาชิกนาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหลักทรัพย์ เพื่อทารายงาน
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
การจ่ายเงินกู้
- เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคาขอกูแ้ ละความเห็นการประเมินอสังหาริ มทรัพย์
ที่นามาเป็ นหลักประกัน การกูย้ มื และอนุมตั ิแล้ว จึงนัดสมาชิกมาทาสัญญากูแ้ ละ
สัญญาจานอง
- เมื่อทาสัญญาเสร็ จแล้วสหกรณ์จึงจ่ายเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิก
การผิดชาระหนี้
หากสหกรณ์เรี ยกเก็บเงินไม่ได้หรื อ ไม่ครบตามรายการหักเงินประจาเดือนและ
สมาชิกไม่นาเงินมาชาระให้ถูกต้องสหกรณ์จะยกยอดไปหักในเดือนถัดไป กรณี น้ ีจะมีผล
ต่อสมาชิก คือ
- ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปี บัญชีน้ นั
- เรี ยกคืนเงินกูห้ รื ออาจถูกพิจารณาให้ออกจากการเป็ นสมาชิกในกรณี ที่คา้ งส่ ง
เงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ยเป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรื อผิดนัด
การส่ งเงินงวดชาระหนี้ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
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2.2 ลูกหนีเ้ งินกู้และดอกเบีย้ ค้ างรับ
ลูกหนีเ้ งินกู้ หมายถึง เงินที่ให้สมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นกูย้ มื ทุกประเภท โดยมีสญ
ั ญาการ
กูย้ มื เป็ นหลักฐาน ซึ่งยังคงค้างชาระต่อสหกรณ์
- ลูกหนี้ระยะสั้น หมายถึง ลูกหนี้เงินกูท้ ี่มีกาหนดระยะเวลาชาระคืนภายใน
หนึ่งรอบปี บัญชีถดั ไป ลูกหนี้ที่ถึงกาหนดชาระแล้วแต่ยงั ไม่ได้ชาระคืน
สหกรณ์ รวมทั้งลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- ลูกหนี้ระยะยาว หมายถึง ลูกหนี้เงินกูท้ ี่มีอายุการเป็ นหนี้ ยังไม่ครบกาหนด
เรี ยกคืนในรอบปี บัญชีถดั ไป
ดอกเบีย้ ค้ างรั บ หมายถึง ดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นกูท้ ุกประเภทที่ลูกหนี้
เงินกูค้ า้ งชาระต่อสหกรณ์
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสูญ หมายถึง จานวนที่กนั ไว้สาหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้
และถือเป็ นบัญชีปรับมูลค่าที่ต้ งั เพื่อแสดงเป็ นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงินเพื่อให้
คงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บได้ ซึ่งในที่น้ ีให้แสดงยอดผลรวมของค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกูแ้ ละค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญจะสูญดอกเบี้ยค้างรับ
2.3 เงินเฉลีย่ คืน
- สมาชิกอาจจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่ วนของดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่สมาชิกชาระให้กบั สหกรณ์
โดยจะจ่ายให้สมาชิกภายหลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี
แล้ว
- เงินเฉลี่ยคืนเป็ นเงินได้บุคคลธรรมดาที่สมาชิกได้รับการยกเว้นภาษี
การคานวณเงินเฉลี่ยคืน
- เงินเฉลี่ยคืนคิดจากดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ในรอบปี บัญชีคูณด้ วยอัตรา
เงินเฉลี่ยคืนซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี กาหนดในแต่ละปี

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จากัด (Montree Audit And Law Co.,Ltd.) ที่ต้ งั
240/95-96 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700

รูปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ การ
เป็ นหน่วยงานเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การสอบบัญชี ภาษีอากร
และการจดทะเบียนธุรกิจอย่างถูกต้อง
1. งานด้านการตรวจสอบ (Audit)
1.1 สอบบัญชี บริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนนิติ บุคคล สมาคม มูลนิธิ และกิจการอื่น ทุก
ประเภทที่ตอ้ งมีผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตสอบบัญชีและลงนาม
1.2 สอบบัญชี และตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริ การ
1.3 ตรวจสอบภายใน หรื อตรวจสอบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า
2. งานด้านการเงินการบัญชี
2.1 รับจัดทาบัญชีดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์
2.2 รับวางระบบบัญชี
2.3 รับเป็ นที่ปรึ กษาด้านการเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน และการบริ หารความ
เสี่ ยง
3. งานด้านภาษีอากร
3.1 รับวางแผนภาษีอากร
3.2 รับคานวณ จัดทา และยืน่ แบบเสี ยภาษีอากร

15

3.3 รับเป็ นที่ปรึ กษาด้านภาษีอากร
4. งานด้านการจดทะเบียนธุรกิจ
4.1รับจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วน
4.2 รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ วัตถุประสงค์ กรรมการ ที่ต้ งั
สานักงาน ฯลฯ
4.3 รับจดทะเบียนเลิกบริ ษทั ละห้างหุน้ ส่ วน
4.4 รับร่ างสัญญาหรื อข้อตกลง
4.5 บริ การอื่นๆในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ดร.มนตรี ช่วยชู
กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
นายชูศกั ดิ์ ช่วยชู
รองกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
นายพงศ์คณิ ต คุณมพรานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
นางสาวนิตยา สายชลคงสุ ข
เลขานุการ
นางสาวนริ ศรา สุ ขประเสริ ฐ
ธุรการ
นางสาวนิรดา ชัยม่วง
คอมพิวเตอร์
นางเบญญาภา สิ นประสงค์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ/ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
นางสาวบุษกร พัฒลักษณ์
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

นางสาวฉันทพิชญา คลายานนท์
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

รูปที่ 3.2 แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงาน
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
บริ ษทั มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
ได้มอบหมายให้นกั ศึกษาฝึ กงานออก
ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งได้มีการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบสิ นเชื่อ เป็ นต้น
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณเบญญาภา สิ นประสงค์ ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ/ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานเป็ นเวลา 14 สัปดาห์ คือตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึง
วันที่ 2 กันยายน 2559
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงานเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559
ดังนี้
3.7.1 ศึกษาเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ,
โบว์ชวั ร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และหนังสื อเกี่ยวกับสิ นเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์
3.7.2 เขียนโครงร่ างรายงาน
ร่ างรายงานแบบคร่ าวๆเพื่อนาเสนอแก่พนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
เริ่ มทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.4 เขียนรายงานรู ปเล่ม
นาข้อมูลที่วิเคราะห์เรี ยบร้อยแล้วมาพิมพ์รายงานออกมาเป็ นรู ปเล่มเพื่อเตรี ยมส่ ง
3.7.5 นาเสนออาจารย์
เพื่อตรวจสอบและทาการแก้ไขต่อไป
3.7.6 ส่ งรายงานรู ปเล่มและนาเสนอโครงงาน
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ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ศึกษาเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง
เขียนโครงร่ างรายงาน
เก็บรวบรวมข้อมูล
เขียนรายงานรู ปเล่ม
นาเสนออาจารย์
ส่ งรายงานรู ปเล่มและนาเสนอโครงงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องคิดเลข
3. โทรศัพท์
ซอฟแวร์
1. โปรแกรม Microsoft Office Word
2. โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
1. การปฏิบัติงานด้ านเงินกู้

รูปที่ 4.1 แสดงการให้เงินกูฉ้ ุกเฉิน
กรณี เงินกูฉ้ ุกเฉิน เมื่อสมาชิกผูข้ อกูย้ นื่ ใบขอกูฉ้ ุกเฉินที่พนักงานธุรการๆ จะตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากนั้นจะส่ งผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย เพื่อตรวจเช็คคุณสมบัติของสมาชิกว่า
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่จะกูฉ้ ุกเฉินได้หรื อไม่ หากคุณสมบัติถูกต้องก็จะส่ งใบขอกูไ้ ปยังผูจ้ ดั การหรื อ
ผูไ้ ด้รับมอบอานาจเซ็นอนุมตั ิการกูจ้ ากนั้นจะผ่านไปยังฝ่ ายการเงินหรื อการจ่ายเงินซึ่งต่อรายเป็ น
เงินสดหรื อเช็คตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด จากนั้นพนักงานการเงินประจาวัน ลงรายการในสมุด
เงินสดจ่าย และส่ งหลักฐานการจ่ายเงินและสลิปลูกหนี้ไปยังพนักงานบัญชีลงรายการในสมุดสรุ ป
ประจาวันและบัญชีแยกประเภท ส่ วนในบัญชีขอกูท้ ี่จ่ายเงินกูแ้ ล้วจะถูกส่ งไปยังเจ้าหน้าที่ประจา
หน่วยเพื่อลงรายการในบัญชีเงินกูฉ้ ุกเฉินต่อไป
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รูปที่ 4.2 แสดงการให้เงินกูส้ ามัญ
กรณี เงินกูส้ ามัญ เมื่อสมาชิกประสงค์จะขอกูเ้ งินสามัญ ยืน่ ใบขอกูส้ ามัญพร้อมทาสัญญาค้ า
ประกันให้เจ้าหน้าที่ธุรการๆ จะตรวจสอบความถูกต้อง หากหลักฐานถูกต้องจะส่ งผ่านไปยัง
เจ้าหน้าที่ประจาหน่วย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผูข้ อกูจ้ ากทะเบียนหุน้ และทะเบียนเงินกูส้ ามัญ
ว่า เป็ นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กาหนดไว้หรื อไม่ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขก็จะจัดพิมพ์เข้าไว้ใน
รายงาน “รายชื่อผูก้ สู้ ามัญประจาเดือน” เพื่อให้กรรมการฯอนุมตั ิใบขอกูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิแล้ว จะส่ งไป
ยังพนักงานธุรการเพื่อทาเรื่ องแจ้งสมาชิกให้มารับเงิน เมื่อสมาชิกรับเงินจากพนักงานการเงิน
พนักงานการเงินจะให้สมาชิกลงลายมือชื่อในสัญญากูเ้ งิน และรับรายละเอียดการผ่อนชาระพร้อมกู้
เงินตามสัญญา ส่ วนขั้นตอนการลงหลักฐานการจ่ายเงินของพนักงานการเงิน พนักงานบัญชี และ
เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจะเป็ นไปโดยลักษณะเดียวกับการจ่ายเงินกูฉ้ ุกเฉิน
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รูปที่ 4.3 แสดงการให้เงินกูพ้ ิเศษ
กรณี เงินกูพ้ ิเศษ สมาชิกมีความประสงค์จะขอกูพ้ ิเศษ ให้ยนื่ ใบขอกู้ และหลักฐานต่างๆให้
พนักงานธุรการ หลักฐานที่สาคัญที่ตอ้ งใช้ประกอบการขอกูพ้ ิเศษ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนา
บัตรประจาตัวสมาชิกและคู่สมรส สาเนาทะเบียนสมรส ใบรับรองรายได้และคายินยอมของคู่สมรส
สาเนาอสังหาริ มทรัพย์ที่จะใช้ค้ าประกันเงินกู้ หนังสื อรับรองราคาประเมินที่ดิน (กรณี ใช้ที่ดินค้ า
ประกันเงิ นกู)้ เมื่อพนักงานธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ แล้วจะส่ งไป
ยังเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กาหนด หาก
ถูกต้องตามเงื่อนไขก็จะส่ งเรื่ องไปยังคณะกรรมการเงินกูๆ้ จะออกไปตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ที่
นามาเป็ นหลักประกัน แล้วจึงเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการดาเนินการอนุมตั ิ หลังจากนั้นพนักงาน
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ธุรการก็จะทาเรื่ องแจ้งให้สมาชิกมาทาสัญญากูเ้ งินและสัญญาจานอง และจ่ายเงินกู้ ส่ วนขั้นตอน
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยก็คงเป็ นไปในลักษณะเช่นเดียวกับการ
ปฏิบตั ิของการให้เงินกูฉ้ ุกเฉินและสามัญที่กล่าวมาแล้ว

รูปที่ 4.4 แสดงการจ่ายเงินกูฉ้ ุกเฉิน
การจ่ายเงินกูฉ้ ุกเฉิน เมื่อสมาชิกยืน่ ความจานงขอกูเ้ งินต่อพนักงานประจาหน่วยก็จะเขียน
หนังสื อกูส้ ่ งให้พนักงาน พนักงานจะตรวจสอบเครดิตแล้วส่ งต่อให้ผจู ้ ดั การหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
ลงลายมือชื่ออนุมตั ิ แล้วส่ งกลับมายังพนักงานประจาหน่วย พนักงานประจาหน่วยจะจัดทา
ใบสาคัญจ่ายแนบติดกับหนังสื อกู้ แล้วส่ งต่อไปยังพนักงานการเงิน พนักงานการเงินจะจ่ายเงินตาม
หนังสื อกูพ้ ร้อมให้สมาชิกลงลายมือชื่อในหนังสื อกูแ้ ล้วบันทึกรายการในสมุดเงินสดจ่าย จากนั้นจึง
ส่ งหนังสื อกูแ้ ละใบสาคัญจ่ายให้หนักงานบัญชี พนักงานบัญชีจะบันทึกรายการลงในทะเบียน
หนังสื อกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน แล้วจัดทาสลิปเดบิตขึ้นแนบติดใบสาคัญจ่ายเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเรี ยง
ตามลาดับวันที่ เพื่อใช้เป็ นหลักฐานบันทึกรายการลงในสมุดสรุ ปประจาวันและผ่านรายการไปสมุด
รวมบัญชีทวั่ ไป ส่ วนหนังสื อกูจ้ ะส่ งกลับไปให้พนักงานประจาหน่วยเพื่อเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเรี ยง
ตามลาดับวันที่และใช้เป็ นหลักฐานบันทึกรายการลงในบัญชียอ่ ยลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
ในทุกสิ้ นวันจะทาการเปรี ยบเทีย บสมุดสรุ ปประจาวันกับสมุดเงินสดจ่าย และในทุกสิ้ น
เดือนจะทาการเปรี ยบเทียบสมุดรวมบัญชีทวั่ ไปกับบัญชียอ่ ยลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ ถ้ามีขอ้ แตกต่าง
ให้รีบค้นหาและแก้ไขให้ถูกต้อง
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รูปที่ 4.5 แสดงการจ่ายเงินกูส้ ามัญและการจ่ายเงินกูพ้ ิเศษ
การจ่ายเงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ สมาชิกจะยืน่ แสดงความจานงขอกูเ้ งินกับพนักงาน
ประจาหน่วยพร้อมกับหนังสื อค้ าประกัน หนังสื อเงินกู้ 1,2 และคาขอกูเ้ งิน พนักงานประจาหน่วย
จะรวบรวมส่ งให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เมื่อคณะกรรมการอนุมตั ิแล้วจะส่ งกลับมายัง
พนักงานประจาหน่วยทั้งชุด พนักงานประจาหน่วยจะทาใบสาคัญจ่ายแนบติดกับคาขอกู้ หนังสื อกู้
และหนังสื อค้ าประกัน แล้วส่ งให้พนักงานการเงิน พนักงานการเงินจะจ่ายเงินให้สมาชิกตาม
หนังสื อกูพ้ ร้อมให้ลงนามลายมือชื่อในหนังสื อกูแ้ ละใบสาคัญจ่ายแล้วมอบหนังสื อกู้ 2 ให้สมาชิก
แล้วบันทึกรายการลงในสมุดเงินสดจ่าย แล้วจึงส่ งใบสาคัญจ่าย คาขอกู้ หนังสื อกู้ 1 และหนังสื อค้ า
ประกันให้พนักงานบัญชี พนักงานบัญชีจะบันทึกรายการลงในหนังสื อทะเบียนหนังสื อกูส้ ามัญ
และค้ าประกัน /เงินกูพ้ ิเศษ แล้วส่ งคาขอกู้ หนังสื อกู้ 1 และหนังสื อค้ าประกันให้พนักงานประจา
หน่วย แล้วจัดทาสลิปเดบิตแนบติดกับใบสาคัญจ่ายเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่เพื่อใช้
บันทึกรายการลงในสมุดสรุ ปประจาวัน ผ่านรายการไปสมุดรวมบัญชีทวั่ ไป
พนักงานประจาหน่วยเมื่อรับคาขอกู้ หนังสื อกู้ หนังสื อค้ าประกัน ก็จะนามาเก็บเข้าแฟ้ ม
ถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่เพื่อใช้เป็ นหลักฐานบันทึกรายการลงในบัญชียอ่ ยลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
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ในทุกสิ้ นวันจะทาการเปรี ยบเทียบสมุดสรุ ปประจาวันกับสมุดเงินสดจ่าย และในทุกสิ้ น
เดือนจะเปรี ยบเทียบสมุดรวมบัญชีทวั่ ไปกับบัญชียอ่ ยลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ ถ้ามีขอ้ แตกต่างให้รีบ
ค้นหาและแก้ไขให้ถูกต้อง
2. การปฏิบัติงานด้ านบัญชี
2.1 เอกสารประกอบการลงบัญชี
จากการสอบถามและตรวจสอบ พบว่า ครบถ้วน ถูกต้อง
2.2 การบันทึกบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
พบว่า เรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั ตามกฎหมาย
2.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี
ไม่มี เพราะตรวจสอบแล้ว มีการดาเนินงานตามระบบบัญชี

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
1. ทาให้รู้กระบวนการ การคานวณรายได้ หลักการบันทึกบัญชี
2. การตรวจสอบข้อมูลต้องมีความรอบคอบ
3. ข้อมูลทุกอย่างถือว่ามีความสาคัญมากในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานจริ ง
4. ทาให้รู้ได้ว่ าเอกสารและขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีความสาคัญและต้องอาศัยความ
รอบคอบและประสบการณ์ที่ดี
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
ข้อจากัด
1. เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ขอความอนุเคราะห์ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผูม้ าขอ
สิ นเชื่อ แต่ขอ้ มูลดังกล่าวค่อนข้างเป็ นความลับจึงไม่สา มารถเปิ ดเผยได้ท้ งั หมดจึงเก็บ
รวบรวมได้เพียงบางส่ วน
2. เอกสารประกอบการที่นามาจัดทาตรวจสอบบัญชีและสิ นเชื่อถือเป็ นความลับของทาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ จึงนาออกมาเป็ นตัวอย่างได้เพียงบางส่ วนเท่านั้น
ปัญหาของโครงงาน
1. การรวบรวมข้อมูลเป็ นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากติดขัดในการดาเนินการเก็บข้อมูล
2. การเรี ยบเรี ยงภาษาต้องมีการแก้ไขบ่อยครั้ง เพื่อให้โครงงานออกมามีประสิ ทธิภาพและ
สมบูรณ์
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
1. ต้องมีการควบคุมการทางาน เพื่อที่จะได้ปฏิบตั ิงานรวดเร็ วขึ้น
2. เอกสารควรตรวจตราให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดปัญหาการแก้ไข
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้รับความรู ้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทางานจริ งทาให้รู้วา่ จากการ
ปฏิบตั ิงานจริ งมีความจาเป็ นต้องมีความรับผิดชอบสูง และมีความละเอียดรอบคอบต่อ
งานที่ทาเป็ นอย่างมาก
2. ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะต่างๆ ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การปรับตัว การสร้างมนุษย์สมั พันธ์ที่
ดี และทาให้รู้จกั กับบุคคลอื่นมากขึ้น
3. รู ้จกั แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ มากขึ้น
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในบริ ษทั มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จา กัด ใน
ระยะแรกอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกับการทางานระยะหนึ่ง และจะต้องทาความเข้าใจกับ
เอกสารต่างๆ พอสมควร ดังนี้
1. การปฏิบตั ิงานมีความล่าช้าเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบ และเอกสารในการตรวจสอบค่อนข้างมีปริ มาณมาก
2. การพูด บางครั้งพี่พนักงานสอบถ ามเอกสารหรื อรายการที่เราตรวจ ซึ่งเราไม่มนั่ ใจใน
คาตอบอาจทาให้ขอ้ มูลที่บอกพี่พนักงานที่ปรึ กษาผิดพลาดได้
3. การเข้าปฏิบตั ิงานในช่วงสัปดาห์แรกค่อนข้างมีความตื่นเต้นกังวลและไม่คุน้ เคยกับ
พนักงาน กลัวทางานที่ได้รับมอบหมายนั้นไม่ได้
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
1. ต้องมีการศึกษาแนว ทางในการตรวจสอบให้มากกว่านี้และสอบถามผูค้ วบคุมการ
ทางาน เพื่อที่จะปฏิบตั ิงานตรวจสอบมีความรวดเร็ วและถูกต้อง
2. ต้องมีความมัน่ ใจในตัวเองแล้วจะทาให้สามารถพูดกับคนอื่นได้อย่างมัน่ ใจ จะทาให้
ข้อมูลที่บอกไปนั้นถูกต้อง
3. ต้องกล้าคิด กล้าทา กล้าที่จะของานจากพนักงาน และเมื่อมีปัญหาที่ไม่เข้าใจในส่ วนใด
ก็สอบถามจากพนักงาน เพื่อให้เข้าใจงานที่ทาและไม่เกิดข้อผิดพลาด
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แบบฟอร์ มเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน

รูปที่ 1 คาขอและหนังสื อกูเ้ งินเพื่อฉุกเฉิน

29

เงินกู้สามัญ

รูปที่ 2 คาขอกูส้ ามัญ
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รูปที่ 3 หนังสื อสัญญาเงินกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญ
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รูปที่ 4 หนังสื อค้ าประกันเงินกูส้ ามัญ
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รูปที่ 5 หนังสื อค้ าประกัน
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ตัวอย่ าง
นายสบาย ชาระดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สหกรณ์ท้ งั ปี เป็ นเงิน 30,000 บาท และที่ประชุมใหญ่มี
มติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 8
วิธีคานวณ
เงินเฉลี่ยคืน

=

ดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ชาระ × อัตราเงินเฉลี่ยคืน
100

แทนค่า

=

30,000 ×

8
100

เพราะฉะนั้น นายสบายจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนเท่ากับ 2,400 บาท
สิ ทธิหกั ลดหย่อนภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่สมาชิกได้จ่ายให้แก่สหกรณ์สาหรับการกูย้ มื เงินเพื่อซื้อเช่าซื้อ หรื อสร้าง
อาคารพร้อมที่ดินเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย โดยจานองอาคารหรื อที่ดินนั้นเป็ นประกันตามจานวนที่จ่าย
จริ ง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ในรอบปี ภาษีน้ นั ๆ ให้นามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้สาหรับปี ภาษีน้ นั ๆ
ได้ แต่สหกรณ์จะต้องมีวตั ถุประสงค์ให้เงินกูเ้ พื่อการเคหะระบุไว้อย่างชัดเจนด้วย
การบันทึกบัญชีของสหกรณ์
ในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์จะ มีรายการเงินเกิดขึ้นทั้งการรับเงิน และการจ่ายเงินจึง
จาเป็ นต้องจดบันทึกรายการเงินนั้นไว้เป็ นหลักฐาน โดยจัดทาบัญชีเพื่อจัดหมวดหมู่ แยกประเภท
รายการ แล้วสรุ ปผลในรู ปรายงานทางการเงิน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการดาเนินงานของ
สหกรณ์ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งรายการเงินแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
1.
2.
3.
4.
5.

สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ทุน
รายได้
ค่าใช้จ่าย

สิ นทรั พย์ หมายถึง สิ่ งที่มีค่าเป็ นตัวเงินทั้งที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตน ซึ่งสหกรณ์เป็ นเจ้าของ
ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินให้กู้ เครื่ องใช้สานักงาน วัสดุคงเหลือ ฯลฯ
หนีส้ ิ น หมายถึง ภาระผูกพันที่สหกรณ์มีต่อบุคคลภายนอก คือ เจ้าหนี้อนั เกิดจากการกูย้ มื
หรื อกรณี อื่นๆ ซึ่งต้องชาระคืนในภายหน้า ได้แก่ เจ้าหนี้เงินกู้ เจ้าหนี้เงินรับฝาก ฯลฯ
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ทุน หมายถึง ส่ วนที่สมาชิกหรื อสหกรณ์เป็ นเจ้าของ หลังจากนาทรัพย์สินทั้งสิ้ นหักด้วย
หนี้สินแล้ว ซึ่งได้แก่ ทุนเรื อหุน้ ทุนสารอง ทุนสะสมต่างๆ กาไรสุ ทธิหรื อขาดทุนสุ ทธิ ฯลฯ
รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับอันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจ การลงทุน และรายได้
อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ฯลฯ
ค่ าใช้ จ่าย หมายถึง ต้ นทุนของสิ นค้าหรื อบริ การที่ใช้จ่ายไปเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่
ดอกเบี้ยจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ฯลฯ
ทั้งนี้ รายการเงินทั้ง 5 ประเภทจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเสมอ กล่าวคือ สิ นทรัพย์ ที่
ใช้ในการดาเนินงานของสหกรณ์ ประก อบด้วย ทุนของสหกรณ์ ส่ วนหนึ่ง และ หนี้สิน อีกส่ วน
หนึ่ง ดังนี้
สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน
และทุนของสหกรณ์จะเพิ่มขึ้น หรื อลดลง ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของสหกรณ์วา่ กาไร
หรื อขาดทุนสุ ทธิ มีที่มาจาก รายได้ หักด้วย ค่าใช้จ่าย จึงสรุ ปความสัมพันธ์ของรายการทั้ง 5
ประเภท ดังนี้
สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน (รายได้ - ค่าใช้จ่าย)
เมื่อเกิดรายการเงินขึ้นจะต้องมีการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็ นผลให้บญั ชีที่เกี่ยวกับรายการเงิน
นั้นๆ เพิ่มขึ้น หรื อลดลง ดังนั้นก่อนที่จะบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องแปลความหมายของรายการเงิน
ก่อนว่าเมื่อเกิดรายการเงินนั้นๆ ขึ้นแล้วมีผลทาให้สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น
หรื อลดลงเป็ นจานวนเงินเท่าใด
ตัวอย่ าง
1. สหกรณ์รับเงินค่าหุน้ จากสมาชิก 10,000 บาท
ผลที่เกิดขึ้นจากรายการนี้ คือ
- สิ นทรัพย์ (เงินสด)
เพิ่มขึ้น 10,000 บาท เนื่องจากสหกรณ์รับเงิน
- ทุน (ทุนเรื อนหุ น
้ )
เพิ่มขึ้น 10,000 บาท
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2. สหกรณ์จ่ายเงินกูร้ ะยะสั้นให้สมาชิกกู้ 5,000 บาท
ผลที่เกิดขึ้นจากรายการนี้ คือ
- สิ นทรัพย์ (เงินสด)
ลดลง 5,000 บาท เนื่องจากสหกรณ์รับ
เงิน
- สิ นทรัพย์ (ลูกหนี้ เงินให้กรู้ ะยะสั้น) เพิ่มขึ้น 5,000 บาท
3. สหกรณ์รับชาระหนี้จากลูกหนี้เงินให้กรู้ ะยะสั้น 1,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 300 บาท
- สิ นทรัพย์ (เงินสด)
เพิ่มขึ้น 1,300 บาท
เนื่องจากสหกรณ์รับเงินชาระหนี้ 1,000 บาท และรับดอกเบี้ย 300 บาท
- สิ นทรัพย์ (ลูกหนี้ เงินให้กรู้ ะยะสั้น) ลดลง 1,000 บาท
- รายได้ (ดอกเบี้ยรับจากเงินให้ก)ู้
เพิ่มขึ้น 300 บาท
หลักการบันทึกบัญชี
เมื่อทราบถึงประเภทของรายการเงิน และสามารถแปลความหมายของรายการเงินได้แล้ว
การนารายการเงินมาบันทึกบัญชีน้ นั ให้เข้าใจว่า บัญชีแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน
บัญชี
ด้านซ้าย หรื อ “ เดบิต ”

ด้านขวา หรื อ “ เครดิต ”

รายการเงินทั้ง 5 ประเภท มีหลักการบันทึกบัญชี ดังนี้
1. บัญชีประเภทสิ นทรัพย์ รายการเงินที่มีผลทาให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นให้บนั ทึกบัญชี
ทางด้านเดบิต สาหรับรายการเงินที่มีทาให้สินทรัพย์ลดลงให้บนั ทึกบัญชีทางด้าน
เครดิต และบัญชีประเภทสิ นทรัพย์ตามปกติจะมียอดคงเหลือทางด้านเดบิต
บัญชีสินทรัพย์
เดบิต
+ (เพิ่ม)
ยอดคงเหลือ “ เดบิต ”

เครดิต
- (ลด)
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2. บัญชีประเภทหนี้สิน รายการเงินที่มีผลทาให้หนี้สินเพิ่มขึ้นให้บนั ทึกบัญชีทางด้าน
เครดิต สาหรับรายการเงินที่มีผลทาให้หนี้สินลดลงให้บนั ทึกบัญชีทางด้านเดบิต และ
บัญชีประเภทหนี้สินตามปกติจะมียอดคงเหลือทางด้านเครดิต
บัญชีหนี้สิน
เดบิต

เครดิต

- (ลด)

+ (เพิ่ม)
ยอดคงเหลือ “ เครดิต ”

ทั้งนี้ วิธีการบันทึกบัญชีประเภทหนี้สินจะเป็ นไปในทางตรงกันข้ามกับบัญชีประเภท
สิ นทรัพย์
3. บัญชีประเภททุน รายการเงินที่มีผลทาให้ ทุนเพิม่ ขึ้นให้บนั ทึกบัญชีทางด้านเครดิต
สาหรับรายการเงินที่มีผลทาให้ทุนลดลงให้บนั ทึกบัญชีทางด้านเดบิต และบัญชี
ประเภททุนตามปกติจะมียอดคงเหลือทางด้านเครดิต
บัญชีทุน
เดบิต

เครดิต

- (ลด)

+ (เพิม่ )
ยอดคงเหลือ “ เครดิต ”

ทั้งนี้ วิธีการบันทึกบัญชีประเภททุนจะเป็ นเช่นเดียวกับบัญชีประเภทหนี้สิน
4. บัญชีประเภทรายได้ รายได้ทาให้ส่วนของทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น วิธีการบันทึกบัญชี
ประเภทรายได้จึงเป็ นเช่นเดียวกับบัญชีประเภททุน คือ รายการที่มีผลทาให้รายได้
เพิ่มขึ้นให้บนั ทึกบัญชีทางด้านเครดิต สาหรับ รายการเงินที่มีผลทาให้รายได้ลดลงให้
บันทึกบัญชีทางด้านเดบิต และบัญชีประเภทรายได้ตามปกติจะมียอดคงเหลือทางด้าน
เครดิต
บัญชีรายได้
เดบิต

เครดิต

- (ลด)

+ (เพิ่ม)
ยอดคงเหลือ “ เครดิต ”
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5. บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทาให้ส่วนของทุนลดลง ดังนั้น วิธีการบันทึกบัญชี
ประเภทค่าใช้จ่ายจึงเป็ นไปในทางตรงกันข้ามกับบัญชีประเภทรายได้ คือ รายการเงินที่
มีผลทาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้บนั ทึกบัญชีทางด้านเดบิต สาหรับรายการเงินที่มีผลทา
ให้ค่าใช้จ่ายลดลงให้บนั ทึกบัญชีทางด้านเครดิต และบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายตามปกติ
จะมียอดคงเหลือทางด้านเดบิต
บัญชีค่าใช้จ่าย
เดบิต

เครดิต

+ (เพิ่ม)

- (ลด)

ยอดคงเหลือ “ เดบิต ”

การเพิม่ การลด และยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท
ประเภทบัญชี
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ทุน
รายได้
ค่าใช้จ่าย

เพิม่
เดบิต
เครดิต
เครดิต
เครดิต
เดบิต

ลด
เครดิต
เดบิต
เดบิต
เดบิต
เครดิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
เครดิต
เครดิต
เดบิต

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
รายการที่ 1

สหกรณ์รับเงินค่าหุน้ จากสมาชิก 10,000 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจากรายการนี้ คือ

เดบิต

-

สิ นทรัพย์ (เงินสด)

เพิ่มขึ้น เดบิตบัญชีเงินสด 10,000 บาท

-

ทุน (ทุนเรื อนหุน้ )

เพิม่ ขึ้น เครดิตบัญชีทุนเรื อนหุน้ 10,000 บาท

บัญชีเงินสด

รายการที่ 1 10,000.-

เครดิต

เดบิต บัญชีทุนเรื อนหุน้
รายการที่ 1

เครดิต
10,000.-
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รายการที่ 2

สหกรณ์จ่ายเงินกูร้ ะยะสั้นให้สมาชิกกู้ 5,000 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจากรายการนี้ คือ

เดบิต

-

สิ นทรัพย์ (ลูกหนี้)
5,000 บาท

เพิ่มขึ้น เดบิตบัญชีลูกหนี้เงินให้กรู้ ะยะสั้น

-

สิ นทรัพย์ (เงินสด)

ลดลง เครดิตบัญชีเงินสด 5,000 บาท

บัญชีเงินสด

เครดิต

เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินให้กรู้ ะยะสั้น เครดิต

รายการที่ 1 10,000.- รายการที่ 2 5,000.- รายการที่ 2

5,000.-

การแปลความหมายของรายการเงินตามที่กล่าวข้างต้นสรุ ปได้ ดังนี้
1. เมื่อเกิดรายการเงินขึ้น ให้พิจารณาว่ารายการเงินแต่ละรายการมีผลทาให้บญั ชีประเภท
ใดเพิม่ ขึ้น หรื อ ลดลง แล้วนาไปบันทึกบัญชีทางด้านเดบิต และเครดิตให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของแต่ละประเภทบัญชี
2. เมื่อทราบว่าต้องเดบิต และเครดิต บัญชีใดตามข้อ 1 แล้ว จานวนบัญชีดา้ นเ ดบิตและ
ด้านเครดิตที่บนั ทึกอาจไม่เท่ากัน แต่จานวนเงินรวมทางด้านเดบิตจะต้องเท่ากับด้าน
เครดิตเสมอ ซึ่งเป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่เรี ยกว่า หลักการบัญชีคู่
3. บางครั้งรายการเงินที่เกิดขึ้นอาจมีผลให้บญั ชีประเภทเดียวกันเพิม่ ขึ้น และลดลงได้ไม่
จาเป็ นว่ารายการเงินที่เกิด ขึ้นจะต้องเดบิตบัญชีประเภทหนึ่ง และเครดิตบัญชีอีก
ประเภทหนึ่ง เช่น สหกรณ์จ่ายเงินให้สมาชิกกู้ บัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ ซึ่งเป็ นบัญชี
ประเภทสิ นทรัพย์ เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบัญชีเงินสด ซึ่งเป็ นบัญชีประเภทสิ นทรัพย์
เช่นเดียวกัน ลดลง ด้วย เป็ นต้น
ขั้นตอนในการจัดทาบัญชี มีดงั นี้
1. รวบรวมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ซึ่งได้จากการบันทึกรายการเงินที่เกิดขึ้นใน
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โดยจาแนกเป็ นประเภทต่างๆ เช่น รับเงินค่าหุน้ รับ
เงินขายสิ นค้า จ่ายค่าพาหนะ เป็ นต้น
2. บันทึกในสมุดบันทึกรายการขึ้นต้น โดยนารายการเงินจากเอกสารประ กอบการบันทึก
บัญชีไปบันทึกในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดซื้อสิ นค้า สมุด
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ขายสิ นค้า สมุดรายได้ค่าบริ การ และสมุดรายวันทัว่ ไป ตามลาดับก่อนหลังของรายการ
เงินที่เกิดขึ้น
3. ผ่านรายการไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย เป็ นการผ่านรายการที่บนั ทึกไว้ในสมุด
บันทึกรายการขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขึ้นปลาย ได้แก่ สมุดบัญชีแยกประเภท
บัญชียอ่ ย และทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกบัญชียอ่ ย หรื อทะเบียนต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบยอดคงเหลือในบัญชียอ่ ย หรื อ
ทะเบียนกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ควรมีจานวนเงินเท่ากัน
4. หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท และจัดทางบทดลอง โดยหายอดคงเหลือของ
บัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชี แล้วนาไปจัดทางบทดลอง เพื่อพิสูจน์วา่ การบันทึกบัญชี
ในเบื้องต้นเป็ นไปอย่างถูกต้อง
5. จัดทางบการเงิน เพื่อทราบผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่
จัดทางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกาไรขาดทุน งบต้อนทุนขาย และงบ
ต้นทุนการผลิต
ลักษณะรายการเงินของสหกรณ์ประเภทธุรกิจสิ นเชื่อ
 รายได้ คือ ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้
 ต้นทุน คือ ดอกเบี้ยจ่ายของเงินทุนที่สหกรณ์ได้มาจากแหล่งต่างๆ แล้วนามาให้สมาชิก
กูต้ ่อ
 รายได้เฉพาะธุรกิจ คือ รายได้ที่สามารถแบ่งแยกได้ชดั เจนว่าเป็ นรายได้ของธุรกิจ
สิ นเชื่อโดยเฉพาะ เช่น รายได้ค่าปรับลูกหนี้เงินให้กู้ หนี้สูญรับคืนลูกหนี้เงินให้กู้ เป็ น
ต้น
 ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ คือ ค่าใช้จ่ายที่สามารถแบ่งแยกได้ชดั เจนว่าเป็ นค่าใช้จ่ายของ
ธุรกิจสิ นเชื่อโดยเฉพาะ เช่น หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ย
เงินให้กคู้ า้ งรับ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ ค่าใช้จ่ายในการสอบทานหนี้ เป็ นต้น
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วิธีการนับจานวนวัน
ตัวอย่าง การนับจานวนวัน
รับเงินกูว้ นั ที่ 6 ก.ค. 59 (นับ 6 – 31 = 26 วัน) เดือน ส.ค. นับ 31 วัน รวม 57 วัน
รับเงินกูว้ นั ที่ 7 ก.ค. 59 (นับ 7 – 31 = 25 วัน) เดือน ส.ค. นับ 31 วัน รวม 56 วัน
รับเงินกูว้ นั ที่ 8 ก.ค. 59 (นับ 8 – 31 = 24 วัน) เดือน ส.ค. นับ 31 วัน รวม 55 วัน
รับเงินกูว้ นั ที่ 11 ก.ค. 59 (นับ 11 – 31 = 21 วัน) เดือน ส.ค. นับ 31 วัน รวม 52 วัน
รับเงินกูว้ นั ที่ 12 ก.ค. 59 (นับ 12 – 31 = 20 วัน) เดือน ส.ค. นับ 31 วัน รวม 51 วัน
รับเงินกูว้ นั ที่ 13 ก.ค. 59 (นับ 13 – 31 = 19 วัน) เดือน ส.ค. นับ 31 วัน รวม 50 วัน
รับเงินกูว้ นั ที่ 14 ก.ค. 59 (นับ 14 – 31 = 18 วัน) เดือน ส.ค. นับ 31 วัน รวม 49 วัน
รับเงินกูว้ นั ที่ 15 ก.ค. 59 (นับ 15 – 31 = 17 วัน) เดือน ส.ค. นับ 31 วัน รวม 48 วัน
ตัวอย่ าง เช่ น
รับเงินกูว้ นั ที่ 6 ก.ค. 59 จะถูกหักเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเงินเดือนสิ้ นเดือน ส .ค. 59 ซึ่งจะถูกหัก
ดอกเบี้ยรวม 57 วัน (ก.ค. 26 วัน + ส.ค. 31 วัน) ถ้ากู้ 3,000,000 บาท จะถูกหักดอกเบี้ยเป็ นจานวน
เงิน 3,000,000 ×

5.7

×

57

100 366

= 26,631.15 บาท (ประมาณวันละ 467.21 บาท)

41

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบสหกรณ์ ออมทรัพย์
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ประวัติคณะผู้จดั ทา
รหัสนักศึกษา : 5604300402
ชื่อ-สกุล

: นางสาวศศิธร บุตรทรัพย์

คณะ

: บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

: การบัญชี

ที่อยู่

: 9-10 หอพักชวนชื่น ซอยเพชรเกษม 40 แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
รหัสนักศึกษา : 5604300404
ชื่อ-สกุล

: นางสาวเกศริ นทร์

หมวกลาว

คณะ

: บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

: การบัญชี

ที่อยู่

: 33 หมู่7 ตาบลเขาดินพัฒนา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี 18000
รหัสนักศึกษา : 5604300411
ชื่อ-สกุล

: นางสาวเขมิกา แสงสวรรค์

คณะ

: บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

: การบัญชี

ที่อยู่

: 369/131(12) ซอยเพชรเกษม 17 ถนนเพชรเกษม แขวง

ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร 10600

