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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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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

สถาบนัการเงินท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลทีมีอาชีพอยา่งเดียวกนัหรืออาศยัในท่ีชุมชนเดียวกนั  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัการออมทรัพย ์และ การใหกู้ย้มืเงินเม่ือเกิดความจ าเป็น 
หรือเพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ และไดรั้บการจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ปัจจุบนั ประชาชนประสบปัญหาเก่ียวกบัค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยไดรั้บความ
เดือดร้อนเพราะไม่สามารถจะหารายไดเ้พิ่มใหเ้พียงพอกบัรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน  และมกัจะแกไ้ขปัญหา
ดว้ยการกูย้มืเงินจากนายทุนโดย ยอมเสีย ดอกเบ้ียในอตัราสูง จึงก่อใหเ้กิดหน้ีสินผกูพนั และ
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวภายหลงับุคคลท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน
ดงักล่าว จึงร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดว้ยการรวมกลุ่มกนั จดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยข้ึ์นเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน โดยยดึหลกัการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และจะตอ้งมีการ
ตรวจสอบเอกสารสินเช่ือ จะตอ้งดูคุณสมบติัส่วนตวัของลูกหน้ี วา่มีความน่าเช่ือถือมากนอ้ย
เพียงใดโดยดูจากการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ มีหลกัประกนัอะไร วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ
วา่จะน าไปใชอ้ะไร  ในส่วนของการตรวจสอบบญัชีนั้น จะตอ้งตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้ง
ครบถว้นของจ านวนเงินท่ีบนัทึกลงในสมุดบญัชี รวมทั้งเอกสารทางการเงินท่ีบนัทึกไวใ้นสมุด
บญัชี เช่น บญัชีประจ าวนั หรือบญัชีรายวนั เพื่อใหแ้น่ใจวา่การบนัทึกจ านวนเงินและรายการต่างๆ
ลงในสมุดบญัชีเป็นไปโดยถูกตอ้ง 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการปล่อยสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย ์
2. เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย ์
3. เพื่อศึกษาและท าความเขา้เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารใหสิ้นเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย ์

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1. ท าใหรู้้ถึงหลกัเกณฑใ์นการขอสินเช่ือในแต่ละประเภท คือ 

- หลกัเกณฑใ์นการขอเงินกูฉุ้กเฉิน 
- หลกัเกณฑใ์นการขอเงินกูส้ามญั 
- หลกัเกณฑใ์นการขอเงินกูพ้ิเศษ 
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1.3.2. ท าใหรู้้การบนัทึกบญัชีของลูกหน้ี 

1.3.3. ระยะเวลาวนัท่ี 30 พ.ค. – 2 ก.ย. 59  

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการปล่อยสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย ์

 2. ช่วยเป็นแนวทางใหผู้ส้นใจขอกูสิ้นเช่ือและตรวจสอบบญัชีไดศึ้กษา 

3. ไดรั้บรู้ถึงวงเงินการปล่อยสินเช่ือในแต่ละประเภท และการบนัทึกบญัชีของสหกรณ์
ออมทรัพย ์

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ลกัษณะเงินกู้และการให้เงินกู้  

การใหบ้ริการดา้นเงินกู ้ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นวิธีการช่วยเหลือแกปั้ญหาการครองชีพ
และปัญหาทางเศรษฐกิจแก่สมาชิกสหกรณ์บนพื้นฐานของความไม่ฟุ่ มเฟือย ปัจจุบนัสหกรณ์ออม
ทรัพยส่์วนใหญ่ มีบริการดา้นเงินกูท่ี้ส าคญั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1.1 เงินกู้เพือ่ฉุกเฉิน 

เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงินกูร้ะยะสั้น หรือบางทีเรียกวา่ เงินกูไ้ม่มีหลกัประกนั เพื่อ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ไฟไหมบ้า้น และค่าเล่าเรียนบุตร เป็นตน้  เงินกู้
ประเภทน้ีเป็นเงินกูจ้  านวนนอ้ยส่วนใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยจ์ะก าหนดวงเงินกูส้ าหรับสมาชิก
แต่ละราย ไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึง ของเงินไดร้ายเดือนแต่ไม่เกินวงเงินชั้นสูงท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้

1.  วงเงินกู้ขั้นสูง 

- สมาชิกจะกูเ้งินเพื่อฉุกเฉินไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึงแห่งเงินไดร้ายเดือนของตนเองแต่ไม่เกิน
วงเงินขั้นสูงท่ีสหกรณ์ก าหนด (อาทิหกพนับาท) 

 2.  คุณสมบัติผู้กู้ 

- ตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

- ไม่มีหน้ีเงินกูเ้พื่อฉุกเฉินคา้งช าระ 

- มีเงินไดร้ายเดือนเพียงพอในการผอ่นช าระหน้ีเงินกูเ้พื่อฉุกเฉิน รวมทั้งหน้ีเงินกู้
ประเภทอ่ืนท่ีก าหนดและค่าหุน้ประจ าเดือน 

3.  ระยะเวลาช าระหนี ้

- ผูกู้ต้อ้งส่งเงินคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนไม่เกินระยะเวลาท่ีสหกรณ์
ก าหนด อาทิไม่เกิน 2 เดือน (2งวด) 

4.  หลกัประกนัเงินกู้ 

- เงินกูเ้พื่อฉุกเฉิน ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั (ถือลกัษณะนิสยัท่ีดีของผูกู้เ้ป็นหลกัประกนั) 
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2.1.2 เงินกู้สามัญ 

เงินกูส้ามญั มีลกัษณะท่ีเป็นทั้งเงินกูร้ะยะสั้น และเงินกูร้ะยะเวลาปานกลาง  บางทีเรียกกนั
วา่   “เงินกูท่ี้มีลกัษณะประกนั ” มีวตัถุประสงคใ์หส้มาชิกกู ้เพื่อไปใชใ้นกิจการต่างๆ ท่ีจ าเป็น
และมีประโยชน์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาสมาชิกหรือลูกหลาน ค่าซ่อมแซม ซ้ื อบา้น 
ซ้ือท่ีดิน ช าระหน้ีเก่า และค่าใชจ่้ายเพื่อการสมรส งานฌาปนกิจและงานอุปสมบท เป็นตน้ 

1.  วงเงินกู้ขั้นสูง 

- สุดแต่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร หรือ 

- ไม่เกินจ านวนก่ีเท่าของเงินไดร้ายเดือนรวมกบัเงินค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ แต่ไมเกินจ านวน
ขั้นสูงตามท่ีสหกรณ์ก าหนด อาทิไม่เกิน 20 เท่าของเงินไดร้ายเดือนรวมกบัค่าหุน้ท่ี
ช าระแลว้ แต่ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นตน้ 

- คณะกรรมการอาจอนุมติัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกไมกิ้นร้อยละ  90 ของเงินค่าหุน้ของ
สมาชิกกไ็ด ้

2.  คุณสมบัติผู้กู้ 

- เป็นสมาชิกของสหกรณ์ติดต่อกนัเป็นเวลาตามท่ีสหกรณ์ก าหนด และส่งเงินค่าหุน้ราย
เดือนติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่จ านวนงวดท่ีก าหนด เช่น หกงวด เป็นตน้ 

- ไม่มีหน้ีเงินกูส้ามญัหรือเงินกูพ้ิเศษคา้งช าระ 

- มีเงินไดร้ายเดือนเพียงพอในการผอ่นช าระตน้เงินกูส้ามญัและดอกเบ้ียรวมทั้งหน้ีเงินกู้
ประเภทอ่ืน และเงินค่าหุน้ประจ าเดือนตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  

3.  ระยะเวลาช าระหนี ้

-  ผูกู้ต้อ้งส่งเงินคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนไม่เกินระยะเวลาท่ีสหกรณ์
ก าหนด อาทิ ไม่เกิน84 งวด 

4.  หลกัประกนัเงินกู้ 

- ใชบุ้คคลท่ีเป็นสมาชิกค ้าประกนั สมาชิกคนหน่ึงจะค ้าประกนัสมาชิกผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน
จ านวนก่ีรายแลว้แต่สหกรณ์ก าหนด เช่น ไม่เกิน 3 ราย 
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- สมาชิกอาจใชทุ้นเรือหุน้ และหรือเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนัเงินกูไ้ด้
เตม็จ านวน หรือ 

- มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน
เงินกูร้ายนั้น โดยอสงัหาริมทรัพยน์ั้นมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่สองเท่าของจ านวนกู ้หรือส่วน
ท่ีเกินกวา่เงินค่าหุน้ของผูกู้ห้รือไม่นอ้ยกวา่อตัราท่ีสหกรณ์ก าหนด หรือ 

- มีหลกัทรัพยอ์ยา่งอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรใหจ้ าน าเป็นประกนัโดย
หลกัทรัพยน์ั้นตอ้งมีมูลค่าสูงกวา่จ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่เงินค่าหุน้ของผูกู้น้ั้นไม่ต ่า
กวา่อตัราท่ีสหกรณ์ก าหนด เช่น ร้อยละยีสิ่บ เป็นตน้ 

- ผูค้  ้าประกนัท่ีประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นสมาชิกจะตอ้งหาบุคคลอ่ืน ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบมาเป็นผูค้  ้าประกนัแทน 

- กรณีท่ีไม่อาจเรียกคืนเงินกูจ้ากผูกู้ไ้ด ้ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับภาระหน้ีสินของผูกู้ใ้น
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ีย ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 5.  การขอกู้ใหม่ 

- สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัไปแลว้แต่ยงัไม่เตม็วงเงินตามสิทธิสามารถกูเ้พิ่มไดต้าม
หลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด 

- สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัเตม็วงเงินแลว้ มีความประสงคจ์ะขอกูใ้หม่ตอ้งผอ่นช าระเงินกูไ้ป
แลว้ไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนด อาทิ 18 งวด จึงขอกูใ้หม่ได ้โดยสหกรณ์จะ
จ่ายเงินกูร้ายใหม่ใหด้ว้ยวิธีหกักลบลบหน้ีกบัเงินกูร้ายเก่าท่ีเหลือ 

2.1.3  เงินกู้พเิศษ 

 เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินมัน่คงกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้เพื่อส่งเสริมฐานะ
ความมัน่คง หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้สหกรณ์อาจใหเ้งินกูพ้ิเศษ เพื่อความมุ่งห มาย 
ดงัน้ี เช่น 

  1. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

  2. เพื่อซ้ือยานพาหนะ   

  3. เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ 
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1. เงินกู้เพือ่การวเิคราะห์  

วตัถุประสงค ์ในการกูเ้งิน 

- เพื่อปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยัในท่ีดินของตนเองหรือของคู่สมรส 

- เพื่อซ้ือท่ีดินส าหรับปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 

- เพื่อต่อเติมบา้นพกัอาศยัของตนเองหรือคู่สมรส 

- เพื่อซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารส าหรับเป็นอยูอ่าศยัของตนเองหรือคู่สมรส 

- เพื่อช าระหน้ีสินเก่ียวกบัการเคหะสงเคราะห์ 

- เพื่อไถ่ถอนการจ านองหรือขายฝากอาคารพร้อมท่ีดินของตนเองหรือคู่สมรส จาก
สถาบนัการเงินหรือบุคคลธรรมดาโดยท านิติกรรมถูกตอ้งตามกฎหมาย ณ 
ส านกังานท่ีดิน 

วงเงินกูข้ ั้นสูง 

  - สหกรณ์อาจก าหนดวงเงินกูข้ ั้นสูงตามความเหมาะสม เช่นไม่เกิน1,000,000 บาท  

  - หรือก าหนดวงเงินกูห้รือแบ่งตามอายกุารเป็นสมาชิก เช่น 

- อายกุารเป็นสมาชิก 3-5 ปี วงเงินกูไ้ม่เกิน 500,000 บาท 

- อายกุารเป็นสมาชิก 5-8 ปี วงเงินกูไ้ม่เกิน 800,000 บาท 

- อายกุารเป็นสมาชิก 8 ปีข้ึนไป วงเงินกูไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท 

คุณสมบติัผูกู้ ้

- เป็นสมาชิกติดต่อกนัตามระยะเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนดและส่งเงินค่าหุน้แลว้รวมก่ี
งวดตามท่ีก าหนด เช่น ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และส่งเงินค่าหุน้รายเดือนรวม
แลว้ 36 งวด เป็นตน้ 

  - ไม่มีหน้ีเงินกูส้ามญัหรือเงินกูพ้ิเศษคา้งช าระ 

- มีเงินไดร้ายเดือนเพียงพอในการผอ่นช าระห น้ีเงินกูพ้ิเศษ และเงินค่าหุน้
ประจ าเดือนตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
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ระยะเวลาช าระหน้ี 

- ผูกู้ต้อ้งส่งเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนไม่เกินระยะเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนด 
อาทิ ไม่เกิน 180 งวด และสมาชิกตอ้งช าระหน้ีเงินกูเ้สร็จส้ินเม่ือมีอายไุม่เกิน 65 ปี 
เป็นตน้ 

หลกัประกนัเงินกู ้

ใชอ้สงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากจ านองรายอ่ืนเป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกูร้ายนั้น 

การยืน่ค  าขอกู ้

  - ตอ้งกรอกแบบค าขอกูพ้ร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 

  - ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิก 

  - ส าเนาทะเบียนบตัรประจ าตวัของสมาชิกและคู่สมรส (ถา้มี) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยา่ หรือใบมรณ ะบตัรของคู่สมรสแลว้แต่
กรณี (ถา้มี) 

  - ใบรับรองไดคู่้สมรส (ถา้มี) และค ายนิยอมของคู่สมรส (ถา้มี) 

  - ส าเนาโฉนด หรือ นส.3 ก. 

  - หนงัรับรองราคาประเมินท่ีดินของส านกังานท่ีดินซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู ่

  - หนงัสือยนิยอมในการท านิติกรรม (กรณีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูอ่ื้น) 

  - กรณีกูเ้งินเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 

  - รูปแบบและรายงานก่อสร้าง 

  - รูปแบบอาคารหลงัเดิม (กรณีผูกู้เ้พื่อซ่อมแซมหรือเติมอาคาร) 

  - ภาพถ่ายอาคาร 4 ดา้น (กรณีกูเ้พื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร) 

  - ใบอนุญาตจากทางราชการท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร 

  -  ส าเนาสญัญาการก่อสร้างระหวา่งสมาชิกกบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

  - กรณีกูเ้พื่อไถ่ถอนจ านองหรือขายฝากตอ้งแสดงเอกสารสญัญานั้นๆดว้ย 
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การท าสญัญากู ้

เม่ือผูข้อกูเ้งินยืน่เอกสารครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ คณะก รรมการเงินกูจ้ะออกไป
ตรวจสอบอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะน ามาเป็นหลกัประกนั เม่ือคณะกรรมการเงินกูเ้สนอเร่ืองให้
คณะกรรมการด าเนินการอนุมติัแลว้สหกรณ์นดัสมาชิกท าสญัญาเงินกู ้และสญัญาจ านอง 

การจ่ายเงินกู ้

- เม่ือท าสญัญากูเ้งินและสญัญาจ านองเสร็จเรียบร้อยสหกรณ์จะจ่ายหรือเช็ คใหก้บั
สมาชิกตามวตัถุประสงคก์ารกูเ้งิน ดงัน้ี  

- เงินกูเ้พื่อการสร้างบา้นหรือต่อเติมหรือซ่อมแซมบา้น สหกรณ์จะจ่ายเป็นงวด
ตามงานก่อสร้างไม่เกิน 3 งวด คือ งวดแรกจ่ายหลงัจากท าสญัญาเงินกูแ้ละสญัญา
จ านองเสร็จเรียบร้อย เงินส่วนท่ีเหลือจะน าฝากบญัชีประเภทออมทรัพยใ์น นาม
ของสมาชิกผูกู้เ้งิน ไวท่ี้สหกรณ์เพื่อรอจ่ายงวดต่อไปเม่ืองานแลว้เสร็จตามสญัญา
ก่อสร้างเป็นงวดๆ ไป 

- เงินกูเ้พื่อซ้ือท่ีดินและหรือบา้น สหกรณ์จะจ่ายเป็นเช็คใหก้บัเจา้ของกรรมสิทธ์ิ
ผูข้าย 

- เงินกูเ้พื่อไถ่ถอนจ านองหรือขายฝาก สหกรณ์จะจ่ายเป็นเช็คใหก้บัผูรั้บจ านอง
หรือรับขายฝาก 

2. เงินกู้เพือ่ซ้ือยานพาหนะ 

วตัถุประสงค ์ในการกูเ้งิน 

- เพื่อซ้ือรถยนต ์

 - เพื่อซ้ือเรือหรือยานพาหนะ 

 - เพื่อช าระหน้ีค่ารถยนตเ์รือหรือยานพาหนะอ่ืนท่ียงัคา้ช าระอยู ่

วงเงินกูข้ ั้นสูงและระยะเวลาช าระหน้ี 

 - วงเงินกูย้มืเป็นไปตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

- ระยะเวลาช าระหน้ีอาจก าหนดลกัษณะเดียวกบัเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะห์ แต่
ลดระยะเวลา ลง เช่น ผอ่นส่งเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียไม่เกิน 60 งวด (5 ปี) ในกรณี
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อายกุารท างานของผูกู้เ้หลือนอ้ยกวา่ระ ยะเวลาผอ่นส่งเงินกูท่ี้ก าหนดกใ็หล้ด
ระยะเวลาการผอ่นส่งลงเท่ากบัอายกุารท างานท่ีเหลือของผูกู้ ้

คุณสมบติัผูกู้ ้

 เช่นเดียวกนักบักรณีเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะห์ 

เง่ือนไขการกูเ้งิน  สหกรณ์อาจก าหนดเง่ือนไขไวใ้หส้มาชิกปฏิบติั อาทิตย ์

- รถยนตห์รือพาหนะท่ีจะซ้ือตอ้งเป็นของใหม่ ไม่เคยจดทะเบียนมาก่อนและมี
ราคาไม่นอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีขอกู ้

 - ท าประกนัชีวิตกลุ่มกบัสหกรณ์ในอตัราตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 - หลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัเงินกูแ้ลว้ ตลอดอายขุองสญัญากูพ้ิเศษเพื่อซ้ือรถยนต ์ผูกู้ ้
ตอ้งท าประกนัภยัรถ ยนตใ์นวงเงินไม่นอ้ยกวา่วงเงินกู ้โดยระบุใหส้หกรณ์เป็น
ผูรั้บผลประโยชน์และผูกู้เ้ป็นผูเ้อาประกนัพร้อมจ่ายเบ้ียประกนัดว้ย 

- กรณีท่ีผูกู้ไ้ม่เอาประกนั หรือไม่ต่อประกนัภยัรถยนตท่ี์ซ้ือ สหกรณ์จะด าเนินการ
เอาประกนัภยัรถยนตท่ี์ซ้ือเองและหกัค่าเบ้ียประกนั ซ่ึงไดจ่้า ยไปก่อนพร้อม
ดอกเบ้ียจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ภ้ายในงวดเดียว 

- ผูกู้ต้อ้งน ายานพาหนะท่ีซ้ือมาใหส้หกรณ์ตรวจสอบท่ีสหกรณ์หรือสถานท่ีท่ี
สะดวกก่อนโดยมีเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์เป็นพยานส่งมอบและรับมอบ 

-  ผูกู้ต้อ้งส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนยานพาหนะท่ีซ้ือพร้อมทั้งสมุดคู่มือ
ยานพาหนะใหส้หกรณ์ตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนด อาทิ 3 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดจ้ดทะเบียนยานพาหนะท่ีซ้ือเรียบร้อยแลว้ 

- ขณะยืน่ค  าขอกูต้อ้งไม่มีหน้ีเงินกูอ่ื้นใดคา้งช าระอยู ่ยกเวน้เงินกูเ้พื่อฉุกเฉิน 

การยืน่ค  าขอกู ้

 ตอ้งกรอกแบบค าขอกูแ้ละแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งยืน่ต่อสหกรณ์ เช่น  

- ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิก 

- ส าเนาทะเบียนบตัรประจ าตวัของสมาชิกและคู่สมรส (ถา้มี) 
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- ส าเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยา่ หรือใบมรณ ะบตัรของคู่สมรสแลว้แต่
กรณี (ถา้มี) 

- ใบเสนอราคาของบริษทัท่ีขายยานพาหนะพร้อม CATALOG ของยานพาหนะท่ี
จะซ้ือนั้น 

- ค ายนิยอมของคู่สมรส (ถา้มีคู่สมรส) 

หลกัประกนัเงินกู ้

  - ใชส้มาชิกเป็นผูค้  ้า 

- ใชส้มาชิกร่วมกบัหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัและผูกู้ต้อ้งท าประกนัภยัรถยนตใ์ห้
สหกรณ์ฯเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตลอดระยะเวลาท่ีผอ่นช าระเงินกู ้

  - ใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั อาทิ 

- อสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน
เงินกูร้ายอ่ืน จ านวนเงิ นกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งไม่สูงกวา่ราคาของ
อสงัหาริมทรัพยท่ี์จ านองเป็นประกนัเงินกูน้ั้น 

  - หลกัทรัพยรั์ฐบาลไทย จ าน าไวก้บัสหกรณ์ 

  - พนัธบตัรเงินกูข้องรัฐวิสาหกิจ จ าน าไวก้บัสหกรณ์ 

- เอกสารการรับเงินฝากในสหกรณ์หรือธนาคารพาณิชยป์ระเภทก าหนดระยะเวลา
ฝาก จ าน าไวก้บัสหกรณ์ 

การจ่ายเงินกู ้

- หลงัจากไดรั้บอนุมติัใหกู้จ้ากคณะกรรมการ ใหผู้กู้ด้  าเนินการเร่ืองจดัซ้ือ
ยานพาหนะ 

   - ท าสญัญาเงินกูพ้ิเศษเพื่อซ้ือรถยนตห์รือยานพาหนะ 

 - ท าสญัญาหลกัประกนัเงินกู ้

 - จดทะเบียนรถยนต/์ยานพาหนะ 

 - ท าประกนัภยัรถยนตห์รือยานพาหนะโดยระบุใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
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   - น ายานพาหนะมาใหส้หกรณ์ตรวจสอบเม่ือไดท้  าสญัญาประกนัภยัเรียบร้อยแลว้ 

 - สหกรณ์จะจ่า ยเงินใหแ้ก่ผูกู้ห้รือผูจ้  าหน่าย เม่ือผูกู้ไ้ดท้  าสญัญากูส้ญัญา
หลกัประกนั สญัญาประกนัภยั พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรมใ์หส้หกรณ์เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 

3.  กู้เพือ่ลงทุนประกอบอาชีพ 

วตัถุประสงค ์ในการกูเ้งิน 

- เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 

- เพื่อการพาณิชย ์

- เพื่อการลงทุนในวิชาชีพเสริมเฉพาะดา้น 

คุณสมบติัผูกู้ ้

- เช่นเดียวกบักรณีเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะห์ 

วงเงินกูข้ ั้นสูงและระยะเวลาช าระหน้ี 

- ภายในวงเงินตามท่ีสหกรณ์ก าหนด อาทิ วงเงินสองในสามหรือสามในส่ีของเงิน
ลงทุน แต่ไม่สูงกวา่ 1 ลา้นบาท  

- ระยะเวลาช าระหน้ีโดยผอ่นช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนตามท่ีสหกรณ์
ก าหนด เช่น 96 งวด หรือ 120 งวด (เดือน) 

การยืน่ค  าขอกู ้

- ตอ้งกรอกแบบค าขอกูพ้ร้อมกบัแนบเอกสารท่ีเก่ี ยวขอ้งยืน่ต่อสหกรณ์ อาทิตย์
 - ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิกผูกู้ ้

  - ส าเนาทะเบียนบตัรประจ าตวัของสมาชิกและคู่สมรส (ถา้มี) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยา่ หรือใบมรณ ะบตัรของคู่สมรสแลว้แต่
กรณี (ถา้มี)  

  - ใบรับรองรายไดข้องคู่สมรส (ถา้มี) 

  - ส าเนาโฉนด หรือ นส.3 ก.  
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- หนงัสือแสดงการยนิยอมในการท านิติกรรม (กรณีสังหาริมทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิ
ของบุคคลอ่ืน) 

  - ค ายนิยอมของคู่สมรส (ถา้มีคู่สมรส) 

  - หนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดินของส านกังานท่ีดินซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู ่

หลกัประกนัเงินกู ้

 - ใชห้ลกัประกนัเช่นเดียวกบัเงินกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะ โดยอนุโลม 

- สหกรณ์จะนดัใหส้มาชิกน าเจา้หนา้ท่ีไปตรวจสอบหลกัทรัพย ์เพื่อท ารายงาน
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

การจ่ายเงินกู ้

- เม่ือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค าขอกูแ้ละความเห็นการประเมินอสงัหาริมทรัพย์
ท่ีน ามาเป็นหลกัประกนั การกูย้มื และอนุมติัแลว้ จึงนดัสมาชิกมาท าสญัญากูแ้ละ
สัญญาจ านอง 

- เม่ือท าสญัญาเสร็จแลว้สหกรณ์จึงจ่ายเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิก 

การผดิช าระหน้ี 

หากสหกรณ์เรียกเกบ็เงินไม่ไดห้รือ ไม่ครบตามรายการหกัเงินประจ าเดือนและ
สมาชิกไม่น าเงินมาช าระใหถู้กตอ้งสหกรณ์จะยกยอดไปหกัในเดือนถดัไป กรณีน้ีจะมีผล
ต่อสมาชิก คือ  

  - ไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนในปีบญัชีนั้น 

- เรียกคืนเงินกูห้รืออาจถูกพิจารณาใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกในกรณีท่ีคา้งส่ง
เงินงวดช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั หรือผดินดั
การส่งเงินงวดช าระหน้ีถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
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2.2 ลูกหนีเ้งินกู้และดอกเบีย้ค้างรับ 

ลกูหนีเ้งินกู้  หมายถึง เงินท่ีใหส้มาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนกูย้มืทุกประเภท โดยมีสญัญาการ
กูย้มืเป็นหลกัฐาน ซ่ึงยงัคงคา้งช าระต่อสหกรณ์ 

- ลูกหน้ีระยะสั้น หมายถึง ลูกหน้ีเงินกูท่ี้มีก าหนดระยะเวลาช าระคืนภายใน
หน่ึงรอบปีบญัชีถดัไป ลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระแลว้แต่ยงัไม่ไดช้ าระคืน
สหกรณ์ รวมทั้งลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

- ลูกหน้ีระยะยาว หมายถึง ลูกหน้ีเงินกูท่ี้มีอายกุารเป็นหน้ี ยงัไม่ครบก าหนด
เรียกคืนในรอบปีบญัชีถดัไป 

ดอกเบีย้ค้างรับ  หมายถึง  ดอกเบ้ียจากเงินใหส้มาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนกูทุ้กประเภทท่ีลูกหน้ี
เงินกูค้า้งช าระต่อสหกรณ์ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสั ยจะสูญ  หมายถึง จ านวนท่ีกนัไวส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ได ้
และถือเป็นบญัชีปรับมูลค่าท่ีตั้งเพื่อแสดงเป็นรายการหกัจากบญัชีลูกหน้ีในงบการเงินเพื่อให้
คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็ได ้ซ่ึงในท่ีน้ีใหแ้สดงยอดผลรวมของค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีเงินกูแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจะสูญดอกเบ้ียคา้งรับ 

2.3 เงินเฉลีย่คนื 

- สมาชิกอาจจะไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามส่วนของดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สมาชิกช าระใหก้บัสหกรณ์ 
โดยจะจ่ายใหส้มาชิกภายหลงัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
แลว้ 

- เงินเฉล่ียคืนเป็นเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีสมาชิกไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

การค านวณเงินเฉล่ียคืน 

- เงินเฉล่ียคืนคิดจากดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สมาชิกจ่ายใหแ้ก่สหกรณ์ในรอบปีบญัชีคูณด้ วยอตัรา
เงินเฉล่ียคืนซ่ึงท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีก าหนดในแต่ละปี 

 

 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั (Montree Audit And Law Co.,Ltd.) ท่ีตั้ง 
240/95-96 ซอยจรัญสนิทวงศ ์ 28/7 ถนนจ รัญสนิทวงศ ์แขวงบา้นช่างหล่อ เขต บางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

 
รูปที่ 3.1  แผนท่ีตั้งบริษทั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์การ 
 เป็นหน่วยงานเอกชนซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการเงินการบญัชี การสอบบญัชี ภาษีอากร 
และการจดทะเบียนธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง 

1. งานดา้นการตรวจสอบ (Audit) 
1.1 สอบบญัชี บริษทัและหา้งหุน้ส่วนนิติ บุคคล สมาคม มูลนิธิ และกิจการอ่ืน ทุก
ประเภทท่ีตอ้งมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสอบบญัชีและลงนาม 
1.2 สอบบญัชี และตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
สหกรณ์ร้านคา้ และสหกรณ์บริการ 
1.3 ตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบพิเศษตามความตอ้งการของลูกคา้ 

2.    งานดา้นการเงินการบญัชี 
       2.1 รับจดัท าบญัชีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

2.2 รับวางระบบบญัชี 
2.3 รับเป็นท่ีปรึกษาดา้นการเงิน การบญัชี การควบคุมภายใน และการบริหารความ
เส่ียง 

3. งานดา้นภาษีอากร 
3.1 รับวางแผนภาษีอากร 
3.2 รับค านวณ จดัท า และยืน่แบบเสียภาษีอากร 
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3.3 รับเป็นท่ีปรึกษาดา้นภาษีอากร 
4. งานดา้นการจดทะเบียนธุรกิจ 

4.1รับจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัและหา้งหุน้ส่วน 
4.2 รับจดทะเบียนเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ วตัถุประสงค ์กรรมการ ท่ีตั้ง
ส านกังาน ฯลฯ 
4.3 รับจดทะเบียนเลิกบริษทัละหา้งหุน้ส่วน 
4.4 รับร่างสญัญาหรือขอ้ตกลง 
4.5 บริการอ่ืนๆในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2    แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 

ดร.มนตรี  ช่วยชู 
กรรมการผูจ้ดัการ/ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

นายชูศกัด์ิ   ช่วยชู 
รองกรรมการผูจ้ดัการ/ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)  

นายพงศค์ณิต   คุณมพรานนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

นางสาวนิตยา   สายชลคงสุข 
เลขานุการ 

นางสาวนิรดา   ชยัม่วง 
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวนริศรา   สุขประเสริฐ 
ธุรการ 

นางเบญญาภา   สินประสงค ์
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

นางสาวฉนัทพิชญา   คลายานนท ์
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

นางสาวบุษกร   พฒัลกัษณ์ 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
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3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั ไดม้อบหมายใหน้กัศึกษาฝึกงานออก
ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพยต่์างๆ ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบบญัชี ตรวจสอบสินเช่ือ เป็นตน้ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 คุณเบญญาภา   สินประสงค ์  ต  าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานเป็นเวลา 14 สปัดาห์ คือตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึง
วนัท่ี 2 กนัยายน 2559 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาในการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 
ดงัน้ี 

 3.7.1 ศึกษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลแหล่งต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องสหกรณ์ออมทรัพย์ , 
โบวช์วัร์ของสหกรณ์ออมทรัพย ์และหนงัสือเก่ียวกบัสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย ์

 3.7.2 เขียนโครงร่างรายงาน 

ร่างรายงานแบบคร่าวๆเพื่อน าเสนอแก่พนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3.7.3 เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

  เร่ิมท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนกังานท่ีปรึกษา 

 3.7.4 เขียนรายงานรูปเล่ม 

  น าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์เรียบร้อยแลว้มาพิมพร์ายงานออกมาเป็นรูปเล่มเพื่อเตรียมส่ง 

 3.7.5 น าเสนออาจารย ์

  เพื่อตรวจสอบและท าการแกไ้ขต่อไป 

 3.7.6 ส่งรายงานรูปเล่มและน าเสนอโครงงาน 
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ตารางที่ 3.1  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองคิดเลข 
3. โทรศพัท ์

ซอฟแวร์ 

 1. โปรแกรม Microsoft Office Word 

 2. โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
1. ศึกษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวขอ้ง     
2. เขียนโครงร่างรายงาน     
3. เกบ็รวบรวมขอ้มูล     
4. เขียนรายงานรูปเล่ม     
5. น าเสนออาจารย ์     
6. ส่งรายงานรูปเล่มและน าเสนอโครงงาน     



บทที ่4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

1. การปฏิบัติงานด้านเงินกู้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1   แสดงการใหเ้งินกูฉุ้กเฉิน 

กรณีเงินกูฉุ้กเฉิน เม่ือสมาชิกผูข้อกูย้ืน่ใบขอกูฉุ้กเฉินท่ีพนกังานธุรการๆ จะตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง จากนั้นจะส่งผา่นไปยงัเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วย เพื่อตรวจเช็คคุณสมบติัของสมาชิกวา่
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีจะกูฉุ้กเฉินไดห้รือไม่ หากคุณสมบติัถูกตอ้งกจ็ะส่งใบขอกูไ้ปยงัผูจ้ดัการหรือ
ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจเซ็นอนุมติัการกูจ้ากนั้นจะผา่นไปยงัฝ่ายการเงินหรือการจ่ายเงินซ่ึงต่อรายเป็น
เงินสดหรือเช็คตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด จากนั้นพนกังานการเงินประจ าวนั ลงรายการในสมุด
เงินสดจ่าย และส่งหลกัฐานการจ่ายเงินและสลิปลูกหน้ีไปยงัพนกังานบญัชีลงรายการในสมุดสรุป
ประจ าวนัและบญัชีแยกประเภท ส่วนในบญัชีขอกูท่ี้จ่ายเงินกูแ้ลว้จะถูกส่งไปยงัเจา้หนา้ท่ีประจ า
หน่วยเพื่อลงรายการในบญัชีเงินกูฉุ้กเฉินต่อไป 
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 รูปที่ 4.2   แสดงการใหเ้งินกูส้ามญั 

 กรณีเงินกูส้ามญั เม่ือสมาชิกประสงคจ์ะขอกูเ้งินสามญั ยืน่ใบขอกูส้ามญัพร้อมท าสญัญาค ้า
ประกนัใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการๆ จะตรวจสอบความถูกตอ้ง หากหลกัฐานถูกตอ้งจะส่งผา่นไปยงั
เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วย เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อกูจ้ากทะเบียนหุน้ และทะเบียนเงินกูส้ามญั
วา่ เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ก าหนดไวห้รือไม่ หากเป็นไปตามเง่ือนไขกจ็ะจดัพิมพเ์ขา้ไวใ้น
รายงาน “รายช่ือผูกู้ส้ามญัประจ าเดือน” เพื่อใหก้รรมการฯอนุมติัใบขอกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัแลว้ จะส่งไป
ยงัพนกังานธุรการเพื่อท าเร่ืองแจง้สมาชิกใหม้ารับเงิน เม่ือสมาชิกรับเงินจากพนกังานการเงิน 
พนกังานการเงินจะใหส้มาชิกลงลายมือช่ือในสญัญากูเ้งิน และรับรายละเอียดการผอ่นช าระพร้อมกู้
เงินตามสญัญา ส่วนขั้นตอนการลงหลกัฐานการจ่ายเงินของพนกังานการเงิน พนกังานบญัชี และ
เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยจะเป็นไปโดยลกัษณะเดียวกบัการจ่ายเงินกูฉุ้กเฉิน 
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รูปที่ 4.3   แสดงการใหเ้งินกูพ้ิเศษ 

กรณีเงินกูพ้ิเศษ สมาชิกมีความประสงคจ์ะขอกูพ้ิเศษ ใหย้ืน่ใบขอกู ้และหลกัฐานต่างๆให้
พนกังานธุรการ หลกัฐานท่ีส าคญัท่ีตอ้งใชป้ระกอบการขอกูพ้ิเศษ อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนา
บตัรประจ าตวัสมาชิกและคู่สมรส ส าเนาทะเบียนสมรส ใบรับรองรายไดแ้ละค ายนิยอมของคู่สมรส 
ส าเนาอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะใชค้  ้าประกนัเงินกู ้หนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดิน (กรณีใชท่ี้ดินค ้า
ประกนัเงินกู)้ เม่ือพนกังานธุรการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารต่างๆ แลว้จะส่งไป
ยงัเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วย เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัใหถู้กตอ้งตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ก าหนด หาก
ถูกตอ้งตามเง่ือนไขกจ็ะส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมการเงินกู้ๆ  จะออกไปตรวจสอบอสงัหาริมทรัพยท่ี์
น ามาเป็นหลกัประกนั แลว้จึงเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการด าเนินการอนุมติั หลงัจากนั้นพนกังาน
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ธุรการกจ็ะท าเร่ืองแจง้ใหส้มาชิกมาท าสญัญากูเ้งินและสญัญาจ านอง และจ่ายเงินกู ้ส่วนขั้นตอน
การปฏิบติัเก่ียวกบัการเงิน บญัชี และเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยกค็งเป็นไปในลกัษณะเช่นเดียวกบัการ
ปฏิบติัของการใหเ้งินกูฉุ้กเฉินและสามญัท่ีกล่าวมาแลว้ 

 

รูปที่ 4.4   แสดงการจ่ายเงินกูฉุ้กเฉิน 

การจ่ายเงินกูฉุ้กเฉิน  เม่ือสมาชิกยืน่ความจ านงขอกูเ้งินต่อพนกังานประจ าหน่วยกจ็ะเขียน
หนงัสือกูส่้งใหพ้นกังาน พนกังานจะตรวจสอบเครดิตแลว้ส่งต่อใหผู้จ้ดัการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย
ลงลายมือช่ืออนุมติั แลว้ส่งกลบัมายงัพนกังานประจ าหน่วย พนกังานประจ าหน่วยจะจดัท า
ใบส าคญัจ่ายแนบติดกบัหนงัสือกู ้แลว้ส่งต่อไปยงัพนกังานการเงิน พนกังานการเงินจะจ่ายเงินตาม
หนงัสือกูพ้ร้อมใหส้มาชิกลงลายมือช่ือในหนงัสือกูแ้ลว้บนัทึกรายการในสมุดเงินสดจ่าย จากนั้นจึง
ส่งหนงัสือกูแ้ละใบส าคญัจ่ายใหห้นกังานบญัชี พนกังานบญัชีจะบนัทึกรายการลงในทะเบียน
หนงัสือกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน แลว้จดัท าสลิปเดบิตข้ึนแนบติดใบส าคญัจ่ายเกบ็เขา้แฟ้มถาวรเรียง
ตามล าดบัวนัท่ี เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานบนัทึกรายการลงในสมุดสรุปประจ าวนัและผา่นรายการไปสมุด
รวมบญัชีทัว่ไป ส่วนหนงัสือกูจ้ะส่งกลบัไปใหพ้นกังานประจ าหน่วยเพื่อเกบ็เขา้แฟ้มถาวรเรียง
ตามล าดบัวนัท่ีและใชเ้ป็นหลกัฐานบนัทึกรายการลงในบญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินใหส้มาชิกกู ้

ในทุกส้ินวนัจะท าการเปรียบเทีย บสมุดสรุปประจ าวนักบัสมุดเงินสดจ่าย และในทุกส้ิน
เดือนจะท าการเปรียบเทียบสมุดรวมบญัชีทัว่ไปกบับญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินใหส้มาชิกกู ้ถา้มีขอ้แตกต่าง
ใหรี้บคน้หาและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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รูปที่ 4.5   แสดงการจ่ายเงินกูส้ามญัและการจ่ายเงินกูพ้ิเศษ 

 การจ่ายเงินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ สมาชิกจะยืน่แสดงความจ านงขอกูเ้งินกบัพนกังาน
ประจ าหน่วยพร้อมกบัหนงัสือค ้าประกนั หนงัสือเงินกู ้ 1,2 และค าขอกูเ้งิน พนกังานประจ าหน่วย
จะรวบรวมส่งใหค้ณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั เม่ือคณะกรรมการอนุมติัแลว้จะส่งกลบัมายงั
พนกังานประจ าหน่วยทั้งชุด พนกังานประจ าหน่วยจะท าใบส าคญัจ่ายแนบติดกบัค าขอกู ้หนงัสือกู ้
และหนงัสือค ้าประกนั แลว้ส่งใหพ้นกังานการเงิน พนกังานการเงินจะจ่ายเงินใหส้มาชิกตาม
หนงัสือกูพ้ร้อมใหล้งนามลายมือช่ือในหนงัสือกูแ้ละใบส าคญัจ่ายแลว้มอบหนงัสือกู ้ 2 ใหส้มาชิก 
แลว้บนัทึกรายการลงในสมุดเงินสดจ่าย แลว้จึงส่งใบส าคญัจ่าย ค  าขอกู ้หนงัสือกู ้ 1 และหนงัสือค ้า
ประกนัใหพ้นกังานบญัชี พนกังานบญัชีจะบนัทึกรายการลงในหนงัสือทะเบียนหนงัสือกูส้ามญั
และค ้าประกนั /เงินกูพ้ิเศษ แลว้ส่งค าขอกู ้หนงัสือกู้  1 และหนงัสือค ้าประกนัใหพ้นกังานประจ า
หน่วย  แลว้จดัท าสลิปเดบิตแนบติดกบัใบส าคญัจ่ายเกบ็เขา้แฟ้มถาวรเรียงตามล าดบัวนัท่ีเพื่อใช้
บนัทึกรายการลงในสมุดสรุปประจ าวนั ผา่นรายการไปสมุดรวมบญัชีทัว่ไป 

 พนกังานประจ าหน่วยเม่ือรับค าขอกู ้หนงัสือกู ้หนงัสือค ้าประกนั กจ็ะน ามาเกบ็เขา้แฟ้ม
ถาวรเรียงตามล าดบัวนัท่ีเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานบนัทึกรายการลงในบญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินใหส้มาชิกกู ้
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 ในทุกส้ินวนัจะท าการเปรียบเทียบสมุดสรุปประจ าวนักบัสมุดเงินสดจ่าย และในทุกส้ิน
เดือนจะเปรียบเทียบสมุดรวมบญัชีทัว่ไปกบับญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินใหส้มาชิกกู ้ถา้มีขอ้แตกต่างใหรี้บ
คน้หาและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

2. การปฏิบัติงานด้านบัญชี 
2.1 เอกสารประกอบการลงบญัชี 

จากการสอบถามและตรวจสอบ พบวา่ ครบถว้น ถูกตอ้ง 
2.2 การบนัทึกบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์

พบวา่ เรียบร้อยและเป็นปัจจุบนัตามกฎหมาย 
2.3 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นบญัชี 

ไม่มี เพราะตรวจสอบแลว้ มีการด าเนินงานตามระบบบญัชี 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

1. ท าใหรู้้กระบวนการ การค านวณรายได ้หลกัการบนัทึกบญัชี 

 2. การตรวจสอบขอ้มูลตอ้งมีความรอบคอบ 

 3. ขอ้มูลทุกอยา่งถือวา่มีความส าคญัมากในการเรียนรู้และปฏิบติังานจริง 

 4. ท าใหรู้้ไดว้่ าเอกสารและขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีความส าคญัและตอ้งอาศยัความ
รอบคอบและประสบการณ์ท่ีดี 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

ขอ้จ ากดั 

1. เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดข้อความอนุเคราะห์ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลผูม้าขอ
สินเช่ือ แต่ขอ้มูลดงักล่าวค่อนขา้งเป็นความลบัจึงไม่สา มารถเปิดเผยไดท้ั้งหมดจึงเกบ็
รวบรวมไดเ้พียงบางส่วน 

2. เอกสารประกอบการท่ีน ามาจดัท าตรวจสอบบญัชีและสินเช่ือถือเป็นความลบัของทาง
สหกรณ์ออมทรัพย ์จึงน าออกมาเป็นตวัอยา่งไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 

ปัญหาของโครงงาน 

1. การรวบรวมขอ้มูลเป็นไปอยา่งล่าชา้เน่ืองจากติดขดัในการด าเนินการเกบ็ขอ้มูล 
2. การเรียบเรียงภาษาตอ้งมีการแกไ้ขบ่อยคร้ัง เพื่อใหโ้ครงงานออกมามีประสิทธิภาพและ

สมบูรณ์ 
 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. ตอ้งมีการควบคุมการท างาน เพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติังานรวดเร็วข้ึน 
2. เอกสารควรตรวจตราใหถู้กตอ้งเหมาะสม เพื่อลดปัญหาการแกไ้ข 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ไดรั้บความรู้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการท างานจริงท าใหรู้้วา่จากการ
ปฏิบติังานจริงมีความจ าเป็นตอ้งมีความรับผดิชอบสูง และมีความละเอียดรอบคอบต่อ
งานท่ีท าเป็นอยา่งมาก 

2. ไดเ้รียนรู้ทกัษะต่างๆ ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การปรับตวั การสร้างมนุษยส์มัพนัธ์ท่ี
ดี และท าใหรู้้จกักบับุคคลอ่ืนมากข้ึน 

3. รู้จกัแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ มากข้ึน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในบริษทัมนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ า กดั ใน
ระยะแรกอาจจะตอ้งใชเ้วลาปรับตวักบัการท างานระยะหน่ึง และจะตอ้งท าความเขา้ใจกบั
เอกสารต่างๆ พอสมควร ดงัน้ี 

1. การปฏิบติังานมีความล่าชา้เน่ืองจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งใชค้วามละเอียด
รอบคอบ และเอกสารในการตรวจสอบค่อนขา้งมีปริมาณมาก 

2. การพดู บางคร้ังพี่พนกังานสอบถ ามเอกสารหรือรายการท่ีเราตรวจ ซ่ึงเราไม่มัน่ใจใน
ค าตอบอาจท าใหข้อ้มูลท่ีบอกพี่พนกังานท่ีปรึกษาผดิพลาดได ้

3. การเขา้ปฏิบติังานในช่วงสปัดาห์แรกค่อนขา้งมีความต่ืนเตน้กงัวลและไม่คุน้เคยกบั
พนกังาน กลวัท างานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นไม่ได ้

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. ตอ้งมีการศึกษาแนว ทางในการตรวจสอบใหม้ากกวา่น้ีและสอบถามผูค้วบคุมการ
ท างาน เพื่อท่ีจะปฏิบติังานตรวจสอบมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง 

2. ตอ้งมีความมัน่ใจในตวัเองแลว้จะท าใหส้ามารถพดูกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมัน่ใจ จะท าให้
ขอ้มูลท่ีบอกไปนั้นถูกตอ้ง 

3. ตอ้งกลา้คิด กลา้ท า กลา้ท่ีจะของานจากพนกังาน และเม่ือมีปัญหาท่ีไม่เขา้ใจในส่วนใด
กส็อบถามจากพนกังาน เพื่อใหเ้ขา้ใจงานท่ีท าและไม่เกิดขอ้ผดิพลาด 
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แบบฟอร์มเงินกู้ 

เงินกู้ฉุกเฉิน 

 

รูปที ่1 ค าขอและหนงัสือกูเ้งินเพื่อฉุกเฉิน 
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เงินกู้สามัญ 

 

รูปที ่2 ค าขอกูส้ามญั 
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รูปที ่3 หนงัสือสญัญาเงินกูส้ าหรับเงินกูส้ามญั 

 

 

 



31 
 

                

 

รูปที ่4  หนงัสือค ้าประกนัเงินกูส้ามญั 
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รูปที ่5  หนงัสือค ้าประกนั 
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ตัวอย่าง 

 นายสบาย ช าระดอกเบ้ียเงินกูใ้หแ้ก่สหกรณ์ทั้งปี  เป็นเงิน 30,000 บาท และท่ีประชุมใหญ่มี
มติใหจ่้ายเงินเฉล่ียคืนร้อยละ 8 

 วธีิค านวณ 

 เงินเฉล่ียคืน = 
ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ช าระ × อตัราเงินเฉล่ียคืน

100
 

 แทนค่า  = 30,000 ×  
8

100
 

 เพราะฉะนั้น นายสบายจะไดรั้บเงินเฉล่ียคืนเท่ากบั 2,400 บาท 

สิทธิหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบ้ียเงินกูย้มื 

 ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีสมาชิกไดจ่้ายใหแ้ก่สหกรณ์ส าหรับการกูย้มืเงินเพื่อซ้ือเช่าซ้ือ  หรือสร้าง
อาคารพร้อมท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั  โดยจ านองอาคารหรื อท่ีดินนั้นเป็นประกนัตามจ านวนท่ีจ่าย
จริง แต่ไม่เกิน  10,000 บาท ในรอบปีภาษีนั้นๆ  ใหน้ ามาหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดส้ าหรับปีภาษีนั้นๆ  

ได ้แต่สหกรณ์จะตอ้งมีวตัถุประสงคใ์หเ้งินกูเ้พื่อการเคหะระบุไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ 

ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จะ มีรายการเงินเกิดข้ึนทั้งการรับเงิน และการจ่ายเงินจึง
จ าเป็นตอ้งจดบนัทึกรายการเงินนั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจดัท าบญัชีเพื่อจดัหมวดหมู่ แยกประเภท
รายการ แลว้สรุปผลในรูปรายงานทางการเงิน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการด าเนินงานของ
สหกรณ์ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายการเงินแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. สินทรัพย ์
2. หน้ีสิน 
3. ทุน 
4. รายได ้
5. ค่าใชจ่้าย 

สินทรัพย์ หมายถึง ส่ิงท่ีมีค่าเป็นตวัเงินทั้งท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน ซ่ึงสหกรณ์เป็นเจา้ของ 
ไดแ้ก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีเงินใหกู้ ้เคร่ืองใชส้ านกังาน วสัดุคงเหลือ ฯลฯ 

หนีสิ้น หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีสหกรณ์มีต่อบุคคลภายนอก คือ เจา้หน้ีอนัเกิดจากการกูย้มื
หรือกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งช าระคืนในภายหนา้ ไดแ้ก่ เจา้หน้ีเงินกู ้เจา้หน้ีเงินรับฝาก ฯลฯ 
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สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน + ทุน 

ทุน หมายถึง ส่วนท่ีสมาชิกหรือสหกรณ์เป็นเจา้ของ หลงัจากน าทรัพยสิ์นทั้งส้ินหกัดว้ย
หน้ีสินแลว้ ซ่ึงไดแ้ก่ ทุนเรือหุน้ ทุนส ารอง ทุนสะสมต่างๆ  ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ฯลฯ 

รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไดรั้บอนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจ การลงทุน และรายได้
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ ้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ฯลฯ 

ค่าใช้จ่าย  หมายถึง ต้ นทุนของสินคา้หรือบริการท่ีใชจ่้ายไปเพื่อก่อใหเ้กิดรายได ้ไดแ้ก่ 
ดอกเบ้ียจ่าย เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ฯลฯ 

ทั้งน้ี รายการเงินทั้ง 5 ประเภทจะมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัเสมอ กล่าวคือ สินทรัพย ์ท่ี
ใชใ้นการด าเนินงานของสหกรณ์ ประก อบดว้ย ทุนของสหกรณ์ ส่วนหน่ึง และ หน้ีสิน อีกส่วน
หน่ึง ดงัน้ี 

 

 

 และทุนของสหกรณ์จะเพิ่มข้ึน หรือลดลง ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของสหกรณ์วา่ก าไร
หรือขาดทุนสุทธิ มีท่ีมาจาก รายได ้หกัดว้ย ค่าใชจ่้าย จึงสรุปความสมัพนัธ์ของรายการทั้ง 5 
ประเภท ดงัน้ี 

 

  

 เม่ือเกิดรายการเงินข้ึนจะตอ้งมีการบนัทึกบญัชี ซ่ึงเป็นผลใหบ้ญัชีท่ีเก่ียวกบัรายการเงิน
นั้นๆ เพิ่มข้ึน หรือลดลง ดงันั้นก่อนท่ีจะบนัทึกบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งแปลความหมายของรายการเงิน
ก่อนวา่เม่ือเกิดรายการเงินนั้นๆ ข้ึนแลว้มีผลท าใหสิ้นทรัพย ์หน้ีสิน ทุน รายได ้ค่าใชจ่้าย เพิ่มข้ึน
หรือลดลงเป็นจ านวนเงินเท่าใด 

ตัวอย่าง  

1. สหกรณ์รับเงินค่าหุน้จากสมาชิก 10,000 บาท 
ผลท่ีเกิดข้ึนจากรายการน้ี คือ  

- สินทรัพย ์(เงินสด)  เพิ่มข้ึน 10,000 บาท  เน่ืองจากสหกรณ์รับเงิน 
- ทุน (ทุนเรือนหุน้)  เพิ่มข้ึน 10,000 บาท   

 
 

สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน + ทุน  (รายได ้- ค่าใชจ่้าย) 
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2. สหกรณ์จ่ายเงินกูร้ะยะสั้นใหส้มาชิกกู ้5,000 บาท 
ผลท่ีเกิดข้ึนจากรายการน้ี คือ 

- สินทรัพย ์(เงินสด)   ลดลง 5,000 บาท  เน่ืองจากสหกรณ์รับ
เงิน 

- สินทรัพย ์(ลูกหน้ีเงินใหกู้ร้ะยะสั้น) เพิ่มข้ึน 5,000 บาท   
3. สหกรณ์รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีเงินใหกู้ร้ะยะสั้น 1,000 บาท พร้อมดอกเบ้ีย 300 บาท 

- สินทรัพย ์(เงินสด)   เพิ่มข้ึน 1,300 บาท   
เน่ืองจากสหกรณ์รับเงินช าระหน้ี 1,000 บาท และรับดอกเบ้ีย 300 บาท  

- สินทรัพย ์(ลูกหน้ีเงินใหกู้ร้ะยะสั้น) ลดลง 1,000 บาท 
- รายได ้(ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้)้  เพิ่มข้ึน 300 บาท 

หลกัการบันทึกบัญชี 

 เม่ือทราบถึงประเภทของรายการเงิน และสามารถแปลความหมายของรายการเงินไดแ้ลว้ 
การน ารายการเงินมาบนัทึกบญัชีนั้นใหเ้ขา้ใจวา่ บญัชีแบ่งออกเป็น 2 ดา้น  

บญัชี 

ดา้นซา้ย หรือ “ เดบิต ” ดา้นขวา หรือ “ เครดิต ” 

 

รายการเงินทั้ง 5 ประเภท มีหลกัการบนัทึกบญัชี ดงัน้ี  

1. บญัชีประเภทสินทรัพย ์รายการเงินท่ีมีผลท าใหสิ้นทรัพยเ์พิ่มข้ึนใหบ้นัทึกบญัชี
ทางดา้นเดบิต ส าหรับรายการเงินท่ีมีท าใหสิ้นทรัพยล์ดลงใหบ้นัทึกบญัชีทางดา้น
เครดิต และบญัชีประเภทสินทรัพยต์ามปกติจะมียอดคงเหลือทางดา้นเดบิต 
 

บญัชีสินทรัพย ์

          เดบิต                                                    เครดิต   

       + (เพิ่ม)                                                         - (ลด) 
            ยอดคงเหลือ “ เดบิต ”  
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2. บญัชีประเภทหน้ีสิน  รายการเงินท่ีมีผลท าใหห้น้ีสินเพิ่มข้ึนใหบ้นัทึกบญัชีทางดา้น
เครดิต ส าหรับรายการเงินท่ีมีผลท าใหห้น้ีสินลดลงใหบ้นัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต และ
บญัชีประเภทหน้ีสินตามปกติจะมียอดคงเหลือทางดา้นเครดิต 

บญัชีหน้ีสิน 

                              เดบิต                                                    เครดิต   

                              - (ลด)                                                           + (เพิ่ม) 

                            ยอดคงเหลือ “ เครดิต ”  

 ทั้งน้ี วิธีการบนัทึกบญัชีประเภทหน้ีสินจะเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบับญัชีประเภท
สินทรัพย ์

3. บญัชีประเภททุน รายการเงินท่ีมีผลท าให้ ทุนเพิ่มข้ึนใหบ้นัทึกบญัชีทางดา้นเครดิต 
ส าหรับรายการเงินท่ีมีผลท าใหทุ้นลดลงใหบ้นัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต และบญัชี
ประเภททุนตามปกติจะมียอดคงเหลือทางดา้นเครดิต 

บญัชีทุน 

   เดบิต                                                  เครดิต   

                                               - (ลด)                                                                     + (เพิ่ม) 

                                                                ยอดคงเหลือ “ เครดิต ”  

ทั้งน้ี วิธีการบนัทึกบญัชีประเภททุนจะเป็นเช่นเดียวกบับญัชีประเภทหน้ีสิน 

4. บญัชีประเภทรายได้  รายไดท้ าใหส่้วนของทุนเพิ่มข้ึน  ดงันั้น  วิธีการบนัทึกบญัชี
ประเภทรายไดจึ้งเป็นเช่นเดียวกบับญัชีประเภททุน  คือ  รายการท่ีมีผลท าใหร้ายได้
เพิ่มข้ึนใหบ้นัทึกบญัชีทางดา้นเครดิต  ส าหรับรายการเงินท่ีมีผลท าใหร้ายไดล้ดลงให้
บนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต  และบญัชีประเภทรายไดต้ามปกติจะมียอดคงเหลือทางดา้น
เครดิต 

บญัชีรายได ้

เดบิต                                                   เครดิต   

                                                - (ลด)                                                                     + (เพิ่ม) 

                                                                ยอดคงเหลือ “ เครดิต ”  
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5. บญัชีประเภทค่าใชจ่้าย  ค่าใชจ่้ายท าใหส่้วนของทุนลดลง  ดงันั้น  วิธีการบนัทึกบญัชี
ประเภทค่าใชจ่้ายจึงเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบับญัชีประเภทรายได ้คือ รายการเงินท่ี
มีผลท าใหค่้าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนใหบ้นัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต  ส าหรับรายการเงินท่ีมีผลท า
ใหค่้าใชจ่้ายลดลงใหบ้นัทึกบญัชีทางดา้นเครดิต  และบญัชีประเภทค่าใชจ่้ายตามปกติ
จะมียอดคงเหลือทางดา้นเดบิต 

บญัชีค่าใชจ่้าย 

  เดบิต                        เครดิต   

                   + (เพิ่ม)                                                                                   - (ลด) 

                                 ยอดคงเหลือ “ เดบิต ”  

 

การเพิม่ การลด และยอดคงเหลอืของบัญชีแยกประเภท 

 

ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชี 

รายการที ่1 สหกรณ์รับเงินค่าหุน้จากสมาชิก 10,000 บาท 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากรายการน้ี คือ  

- สินทรัพย ์(เงินสด)  เพิ่มข้ึน เดบิตบญัชีเงินสด 10,000 บาท   

- ทุน (ทุนเรือนหุน้)  เพิ่มข้ึน เครดิตบญัชีทุนเรือนหุน้ 10,000 บาท 

         เดบิต บญัชีเงินสด เครดิต   เดบิต บญัชีทุนเรือนหุน้ เครดิต 

        รายการท่ี 1     10,000.-  รายการท่ี 1 10,000.- 

ประเภทบัญชี เพิม่ ลด ยอดคงเหลอื 

สินทรัพย ์ เดบิต เครดิต เดบิต 
หน้ีสิน เครดิต เดบิต เครดิต 
ทุน เครดิต เดบิต เครดิต 

รายได ้ เครดิต เดบิต เครดิต 
ค่าใชจ่้าย เดบิต เครดิต เดบิต 
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รายการที ่2 สหกรณ์จ่ายเงินกูร้ะยะสั้นใหส้มาชิกกู ้5,000 บาท 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากรายการน้ี คือ 

- สินทรัพย ์(ลูกหน้ี)  เพิ่มข้ึน เดบิตบญัชีลูกหน้ีเงินใหกู้ร้ะยะสั้น 
5,000 บาท   

- สินทรัพย ์(เงินสด)  ลดลง เครดิตบญัชีเงินสด 5,000 บาท   

       เดบิต  บญัชีเงินสด         เครดิต  เดบิต  บญัชีลูกหน้ีเงินใหกู้ร้ะยะสั้น เครดิต 

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

 

การแปลความหมายของรายการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้สรุปได ้ดงัน้ี  

1. เม่ือเกิดรายการเงินข้ึน ใหพ้ิจารณาวา่รายการเงินแต่ละรายการมีผลท าใหบ้ญัชีประเภท
ใดเพิ่มข้ึน หรือ ลดลง แลว้น าไปบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต และเครดิตใหถู้กตอ้งตาม
หลกัเกณฑข์องแต่ละประเภทบญัชี 

2. เม่ือทราบวา่ตอ้งเดบิต และเครดิต บญัชีใดตามขอ้ 1 แลว้ จ านวนบญัชีดา้นเ ดบิตและ
ดา้นเครดิตท่ีบนัทึกอาจไม่เท่ากนั แต่จ านวนเงินรวมทางดา้นเดบิตจะตอ้งเท่ากบัดา้น
เครดิตเสมอ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการบญัชี ท่ีเรียกวา่ หลกัการบญัชีคู่ 

3. บางคร้ังรายการเงินท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลใหบ้ญัชีประเภทเดียวกนัเพิ่มข้ึน และลดลงไดไ้ม่
จ าเป็นวา่รายการเงินท่ีเกิด ข้ึนจะตอ้งเดบิตบญัชีประเภทหน่ึง และเครดิตบญัชีอีก
ประเภทหน่ึง เช่น สหกรณ์จ่ายเงินใหส้มาชิกกู ้บญัชีลูกหน้ีเงินใหกู้ ้ซ่ึงเป็นบญัชี
ประเภทสินทรัพย ์เพิ่มข้ึน ขณะเดียวกนับญัชีเงินสด ซ่ึงเป็นบญัชีประเภทสินทรัพย์
เช่นเดียวกนั ลดลง ดว้ย เป็นตน้ 

ขั้นตอนในการจดัท าบญัชี มีดงัน้ี 

1. รวบรวมเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี ซ่ึงไดจ้ากการบนัทึกรายการเงินท่ีเกิดข้ึนใน
เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี โดยจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ เช่น รับเงินค่าหุน้ รับ
เงินขายสินคา้ จ่ายค่าพาหนะ เป็นตน้ 

2. บนัทึกในสมุดบนัทึกรายการข้ึนตน้ โดยน ารายการเงินจากเอกสารประกอบการบนัทึก
บญัชีไปบนัทึกในสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ ไดแ้ก่ สมุดเงินสด สมุดซ้ือสินคา้ สมุด
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ขายสินคา้ สมุดรายไดค่้าบริการ และสมุดรายวนัทัว่ไป ตามล าดบัก่อนหลงัของรายการ
เงินท่ีเกิดข้ึน 

3. ผา่นรายการไปยงัสมุดบนัทึกรายการขั้นปลาย เป็นการผา่นรายการท่ีบนัทึกไวใ้นสมุด
บนัทึกรายการขั้นตน้ไปยงัสมุดบนัทึกรายการข้ึนปลาย ไดแ้ก่ สมุดบญัชีแยกประเภท 
บญัชียอ่ย และทะเบียนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
บนัทึกบญัชียอ่ย หรือทะเบียนต่างๆ โดยเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบญัชียอ่ย หรื อ
ทะเบียนกบัยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีจ านวนเงินเท่ากนั 

4. หายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท และจดัท างบทดลอง โดยหายอดคงเหลือของ
บญัชีแยกประเภทแต่ละบญัชี แลว้น าไปจดัท างบทดลอง เพื่อพิสูจน์วา่การบนัทึกบญัชี
ในเบ้ืองตน้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

5. จดัท างบการเงิน  เพื่อทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วนัท่ี 
จดัท างบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล งบก าไรขาดทุน งบตอ้นทุนขาย และงบ
ตน้ทุนการผลิต 

ลกัษณะรายการเงินของสหกรณ์ประเภทธุรกิจสินเช่ือ 

 รายได ้คือ ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ ้
 ตน้ทุน คือ ดอกเบ้ียจ่ายของเงินทุนท่ีสหกรณ์ไดม้าจากแหล่งต่างๆ แลว้น ามาใหส้มาชิก

กูต่้อ 
 รายไดเ้ฉพาะธุรกิจ คือ รายไดท่ี้สามารถแบ่งแยกไดช้ดัเจนวา่เป็นรายไดข้องธุรกิจ

สินเช่ือโดยเฉพาะ เช่น รายไดค่้าปรับลูกหน้ีเงินใหกู้ ้หน้ีสูญรับคืนลูกหน้ีเงินใหกู้ ้เป็น
ตน้ 

 ค่าใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจ คือ ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถแบ่งแยกไดช้ดัเจนวา่เป็นค่าใชจ่้ายของ
ธุรกิจสินเช่ือโดยเฉพาะ เช่น หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีเงินใหกู้้  หน้ีสงสยัจะสูญดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ค้า้งรับ ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี ค่าใชจ่้ายในการสอบทานหน้ี เป็นตน้ 

 

 

 

 

 



40 
 

วธีิการนับจ านวนวนั 

ตวัอยา่ง การนบัจ านวนวนั 

รับเงินกูว้นัท่ี 6 ก.ค. 59 (นบั 6 – 31 = 26 วนั) เดือน ส.ค. นบั 31 วนั รวม 57 วนั 

รับเงินกูว้นัท่ี 7 ก.ค. 59 (นบั 7 – 31 = 25 วนั) เดือน ส.ค. นบั 31 วนั รวม 56 วนั 

รับเงินกูว้นัท่ี 8 ก.ค. 59 (นบั 8 – 31 = 24 วนั) เดือน ส.ค. นบั 31 วนั รวม 55 วนั 

รับเงินกูว้นัท่ี 11 ก.ค. 59 (นบั 11 – 31 = 21 วนั) เดือน ส.ค. นบั 31 วนั รวม 52 วนั 

รับเงินกูว้นัท่ี 12 ก.ค. 59 (นบั 12 – 31 = 20 วนั) เดือน ส.ค. นบั 31 วนั รวม 51 วนั 

รับเงินกูว้นัท่ี 13 ก.ค. 59 (นบั 13 – 31 = 19 วนั) เดือน ส.ค. นบั 31 วนั รวม 50 วนั 

รับเงินกูว้นัท่ี 14 ก.ค. 59 (นบั 14 – 31 = 18 วนั) เดือน ส.ค. นบั 31 วนั รวม 49 วนั 

รับเงินกูว้นัท่ี 15 ก.ค. 59 (นบั 15 – 31 = 17 วนั) เดือน ส.ค. นบั 31 วนั รวม 48 วนั 

ตัวอย่าง เช่น 

รับเงินกูว้นัท่ี 6 ก.ค. 59 จะถูกหกัเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียจากเงินเดือนส้ินเดือน ส .ค. 59 ซ่ึงจะถูกหกั
ดอกเบ้ียรวม 57 วนั (ก.ค. 26 วนั + ส.ค. 31 วนั) ถา้กู ้3,000,000 บาท จะถูกหกัดอกเบ้ียเป็นจ านวน

เงิน  3,000,000 ×
5.7

 100
×

57

366
   = 26,631.15 บาท (ประมาณวนัละ 467.21 บาท) 
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การปฏิบัตงิานตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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ประวตัิคณะผู้จดัท า 

รหสันกัศึกษา : 5604300402 

ช่ือ-สกุล         :  นางสาวศศิธร บุตรทรัพย ์

คณะ          : บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา        : การบญัชี 

ท่ีอยู ่              : 9-10 หอพกัชวนช่ืน  ซอยเพชรเกษม 40 แขวงบางหวา้ 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

 

รหสันกัศึกษา : 5604300404 

ช่ือ-สกุล         :   นางสาวเกศรินทร์ หมวกลาว 

คณะ          :   บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา        :   การบญัชี 

ท่ีอยู ่              : 33 หมู่7 ต าบลเขาดินพฒันา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัสระบุรี 18000 

 

รหสันกัศึกษา : 5604300411 

ช่ือ-สกุล         :  นางสาวเขมิกา แสงสวรรค ์

คณะ          : บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา        : การบญัชี 

ท่ีอยู ่              : 369/131(12) ซอยเพชรเกษม 17 ถนนเพชรเกษม แขวง

ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 
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