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บทคัดย่อ 
 

 บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั  ใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบบริษทั
จ ากดั  ห้างหุ้นส่วน  สหกรณ์และอ่ืนๆ  ให้บริการทางบญัชี  บริการทางภาษีอากร  บริการจด
ทะเบียนธุรกิจ และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ขณะท่ีปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีบริษทั 
มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั   คณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ตรวจสอบเอกสารทาง
บญัชีต่างๆ ในการด าเนินงานของสหกรณ์   เช่น สัญญากูเ้งิน เอกสารทางบญัชี การตรวจสอบ
รายการผิดปกติ    ก่อนหนา้น้ีขาดทกัษะการตรวจสอบบญัชี ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้งานล่าชา้และใช้
เวลามาก  

 
โครงงานน้ีจัดท าข้ึนเพื่อเพิ่มทักษะการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  และเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง  คณะผู ้จัดท าได้ศึกษากฎและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ และเทคนิคการ
ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์    โครงงานน้ีท าให้ผู ้จัดท าได้รับความรู้แก่ียวกับขั้นตอนการ
ตรวจสอบเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพย ์ การตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และมีทกัษะ
การตรวจสอบท่ีจะน าไปประยกุตใ์นการประกอบอาชีพในอนาคต   

 
ค ำส ำคัญ:  สัญญาเงินกู ้  การตรวจสอบ  สหกรณ์ออมทรัพย ์
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากการที่คณะผู้จัดท าได้ไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่ บริษัท มนตรีสอบบัญชี

และกฎหมาย จ ากัด บริษัทเป็นธุรกิจประเภทให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายใน

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ได้มีโอกาสปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่ง

เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน าไปใช้ทั้งต่อตนเองและบุคคลากรของบริษัทในประกอบอาชีพใน

อนาคต 

 คณะผู้จัดท าจึงมีความสนใจจัดท าโครงงาน เร่ืองการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อเป็น

การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นเพื่อ

เป็นแนวปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคคลากรของบริษัท รวมทั้งเผยแพร่ข้อควรรู้ให้แก่ผู้

ที่สนใจเพื่อการน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุด 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

             1.  เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

             1.  ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการของกิจการ 

             2.  ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 

             3.  ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินงานอื่น ๆ ของกิจการสหกรณ์ 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจวิธีการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

2.  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

3.  เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษาสหกิจและบุคคลากรของบริษัทในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสหกรณ์ 

               “สหกรณ์ ”หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมตัวกันขึ้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์นั้นๆโดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของและบริหารงานโดยสมาชิก ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เช่น 
เพื่อจัดหาทุนมาให้สมาชิกกู้ เพื่อน าไปไถ่ถอนหนีเก่า และใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพโดยมีเพื่อน

สมาชิกเป็นหลักประกันร่วมกัน สมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์รับผิดชอบหนีสินของสหกรณ์ร่วมกัน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

            การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หมายถึง การตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอนของสหกรณ์รวมทั้ง

ด้านต่างๆว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก าหนดไว้ ทั้งการเงิน การบัญชี การบริหารงานว่า

เป็นไปตามนโยบายของสหกรณ์นั้นๆ ระบบควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศต่างๆ 

2.2.1 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้านการบริหารงานทั่วไป 

เป็นการตรวจสอบการขั้นตอนการท างานภายในกิจการสหกรณ์ในส่วนงานทั่วไป ทั้ง
การบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี สินทรัพย์ และระบบควบคุมภายใน 

สหกรณ์ด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบข้อก าหนด และเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2.2.2 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้านการเงิน 

การตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับเงินและวิธีการจัดสรรสินทรัพย์ประเภททุนระยะ

ยาวที่กิจการมีอยู่เป็นหลัก กิจการมีสามารถจ่ายคืนเงินให้กับสมาชิกเมื่อสมาชิกทวงถามหรือเมื่อถึงเวลา
จ่ายปันผล 

2.2.3 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้านการบริหารสินเชื่อ 

                     การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้านการบริหารสินเช่ือ หมายถึง การตรวจสอบอ านาจในการ
เข้าถึงการใช้สินค้าและบริการ โดยสัญญาว่าจะชดเชยคืนในอนาคต โดยสินเช่ืออาจจะอยู่ในรูปของ

สินค้าและบริการ หรือในรูปของเงินก็ได้ เนื่องจากในทางเศรษฐศาสตร์มองว่าหน่วยเศรษฐกิจในระบบ
เศรษฐกิจนั้นอาจมี ลักษณะการใช้ทรัพยากรที่ไม่สมดลกัน บางหน่วยเศรษฐกิจอาจมีความต้องการใช้

สินค้าและบริการมากกว่าทรัพยากรที่ตนมีอยู่ในปัจจุบัน 
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2.2.4 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้านการลงทุน 
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้านการลงทุน หมายถึง การตรวจสอบปัจจัยในการผลิต

ที่ใช้ในการสร้างเศรษฐทรัพย์หรือบริการอื่นๆ ที่มนุษย์เป็นผู้ผลิตและไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
เศรษฐทรัพย์และบริการนั้นๆจะต้องไม่ใช่ตัวทุนนั้นๆเอง แม้ว่าทุนนั้นๆสามารถที่จะเสื่อมราคาลงได้ 
สินคาประเภททุนสามารถรับมาได้โดยใช้เงินหรือเงิน ในการเงินการบัญชี ค าว่าทุน หมายถึง ความมั่น
คั่ง โดยเฉพาะความมั่นคั่งที่ใช้ในการเปิดกิจการ                      

2.2.5 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้านเงินรับฝาก 

การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้านเงินรับฝาก หมายถึง การตรวจสอบสถานะเงินที่
หน่วยงานต่างๆมาฝากไว้กับสหกรณ์ช่ัวคราว หรือถาวร และหน่วยงานสามารถน าไปใช้ได้เมื่อทวงถาม 

2.2.6 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้านภาระหนี้สิน 

การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้านภาระหนี้สิน หมายถึง การตรวจสอบจ านวนเงินที่
บุคคลหรือกิจการเป็นหนี้บุคคลภายนอก โดยมีภาระผูกพันซึ่งจะต้องช าระในวันข้างหน้าชนิดของ

หนี้สิน 
                        1. หนี้สินที่เกิดจากการซ้ือสินทรัพย์อื่นๆ เป็นเงินเช่ือ เรียกว่า เจ้าเหนี้ 

                        2. หนี้สินที่เกิดจากยืมเงิน เรียกว่าเจ้าหนี้เงินยืม (เงินกู้) 

                        3. หนี้สินที่เกิดจากการไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่าย เรียกว่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
                        4. หนี้สินประเภทตั๋วเงินจ่าย คือสัญญา ซึ่งกิจการสหกรณ์รับรองว่าจะจ่ายเงินจ านวน 

                            หนึ่งให้แก่เจ้าหนี้ตามก าหนดไว้ในอนาคต 

2.3 เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ  

2.3.1 การตรวจดู เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐาน เช่น หนังสือสัญญากู้เงิน  ใบเสร็จรับเงิน 

รายงานการประชุมใหญ่ รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบและข้อบังคับ เป็นต้น 
เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้ตรวจสอบกิจการทราบถึงรายละเอียดต่างๆของเอกสารหลักฐานท าให้ทราบว่ารายการ

บัญชีหรือยอดคงเหลือในบัญชี มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเช่ือถือได้หรือไม่ 

 2.3.2 การสังเกตการณ์ เป็นการหาข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ให้เห็นด้วยตา เป็นการดูขั้นตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติงานโดยบุคคลอื่น ซึ่งอาจไม่ทิ้งร่อยรอยไว้ให้ตรวจสอบ เช่น 

  - การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเร่ืองการรับสินค้าของ 
                              แผนกคลังสินค้า 
  - การสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของพนักงานของกิจการ 
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  - การสังเกตการณ์ว่าพนักงานได้ประทับตรา “จ่ายแล้ว” บนเอกสารประกอบการ  

                             จ่ายเงิน เมื่อมีการจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย 
 การสังเกตการณ์อาจท าให้ผู้สอบบัญชีได้หลักฐานการสอบบัญชีอื่นเพิ่ม เติม เช่น การ

สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือท าให้ได้หลักฐานความมีอยู่จริง สภาพ และการจัดเก็บ ดูแล
รักษาสินค้าคงเหลือ การเย่ียมชมโรงงานท าให้ทราบถึงกระบวนการผลิต และเคร่ืองจักรที่ไม่ได้ใช้

ประโยชน์ เป็นต้น 

2.3.3 การตรวจนับ เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ต้องการตรวจสอบมีอยู่จริงโดยตรวจนับให้เห็นด้วย

ตาตนเอง ซ่ึงปกติการตรวจนับจะใช้ในการตรวจสอบสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น เงินสด หลักทรัพย์วัสดุ

ส านักงาน ครุภัณฑ์และยานพาหนะ เป็นต้น ผลจากการตรวจนับท าให้ทราบเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ดังนี้  

เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาอยู่นั้นใช่สิ่งที่ต้องการพิสูจน์หรือไม่  เช่น ตรวจนับใบหุ้นว่าเป็นหุ้น
ของสหกรณ์ที่ซื้อไว้หรือไม่ เป็นต้น                 

2.3.4 การยืนยันยอด เป็นการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินกู้ ลูกหนี้การค้า เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ เงินกู้ เจ้าหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้นของสมาชิก สินทรัพย์ซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลภายนอก กรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าการใช้
เทคนิคนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ผู้ตรวจสอบกิจการต้องควบคุมและตรวจทานการยืนยันยอด 
รวมทั้งด าเนินการให้มีการจัดส่งไปยังผู้รับเองและระบุให้ตอบกลับมาที่ผู้ตรวจสอบกิจการโดยตรง เพื่อ
ป้องกันกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การแก้ไขก่อนท าการส่งออก การไม่ส่งไปให้ผู้รับ หรือส่งไปยัง
ต าบลที่อยู่อื่น หรือแก้ไขค าตอบที่ได้รับ เป็นต้น การยืนยันจะช่วยให้ทราบว่าลูกหนี้ตามบัญชีมีอยู่จริง
และถูกต้อง รวมทั้งทราบการทุจริตโดยวิธียักยอกเงินรับช าระหนี้หรือการสร้างลูกหนี้เท็จเพื่อปิดบังการ
ยักยอกเงินให้กู้วิธีการยืนยันยอดลูกหนี้หรือการสอบทานหนี้มี 2 วิธีคือ 

1.การสอบทานโดยตรง เป็นการสอบถามโดยตรงกับตัวลูกหนี้ ซึ่งอาจท าการสอบทาน
ในขณะที่ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบสหกรณ์นั้น ๆ 

2. การสอบทานโดยขอค ายืนยันยอดทางไปรษณีย์แบ่งเป็น 
    - แบบให้ตอบกลับทุกกรณีเป็นแบบที่ให้สมาชิกตอบกลับมายังผู้ตรวจสอบกิจการใน
ทุกกรณีไม่ว่าจะมีข้อทักท้วงหรือไม่ก็ตาม 
                            - แบบตอบกลับเมื่อมีข้อทักท้วง เป็นแบบที่ให้สมาชิกตอบกลับมายังผู้ตรวจสอบ
กิจการเฉพาะที่มีข้อทักท้วงเท่านั้น หากยอดเงินเป็นหนี้ที่แจ้งไปเป็นยอดที่ถูกต้องแล้ว สมาชิกก็ไม่ต้อง 
ตอบกลับมา 
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2.3.5 การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ  เป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึก

บัญชี เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของรายการที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีว่าได้มีการบันทึก
รายการและอนุมัติรายการโดยถูกต้องครบถ้วน เช่น ตรวจสอบส าเนาใบเสร็จรับเงินช าระหนี้กับรายการ

ลูกหนี้เงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินให้กู้รับในสมุดบัญชีเป็นต้นข้อพึงระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสาร
ใบส าคัญเอกสารใบส าคัญที่ตรวจสอบเหล่านั้นเป็นของจริง มิใช่เอกสารที่ปลอมแปลงขึ้นต้องเป็น

รายจ่ายของสหกรณ์จริง มิใช่เป็นเร่ืองส่วนตัวของคณะกรรมการ ด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

2.3.6 การค านวณ เป็นเทคนิคที่พิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขในบัญชีโดยการค านวณของผู้

ตรวจสอบกิจการการใช้เทคนิคนี้หมายรวมถึงการสอบทานการค านวณที่สหกรณ์จัดท าไว้ เช่น การบวก

เลขในสมุดเงินสด การค านวณยอดคงเหลือในสมุดเงินสดและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป การค านวณ
ค่าเสื่อมราคา ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้และเงินรับฝาก เป็นต้น 

2.3.7 การตรวจสอบการผ่านรายการ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการผ่าน

รายการจากสมุดเงินสด สมุดซื้อสินค้า สมุดขายสินค้าและสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดบัญชีแยก
ประเภททั่วไปรวมทั้งการจัดท างบทดลอง  

2.3.8 การตรวจหารายการผิดปกติ เป็นการตรวจรายการบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อดูว่ามีรายการที่ผิดปกติบ้างหรือไม่การใช้เทคนิคนี้ใช้เวลาไม่มากแต่ต้องอาศัย
ความรู้ความช านาญและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นส าคัญ เพื่อที่จะแยกแยะให้ได้ว่า

รายการใดเป็นรายการปกติและรายการใดเป็นรายการที่ผิดปกติ การหารายการผิดปกติไม่ใช่หลักฐาน 
แต่เป็นการช้ีให้ทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้องหาหลักฐานด้วยการใช้เทคนิคอื่นมาประกอบการ

ตรวจสอบ 

2.3.9 การสอบถาม เป็นการสอบถามข้อมูลด้วยวาจาหรืออาจเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ การ
สอบถามควรสอบถามจากทั้งบุคคลภายในและภายนอกกิจการสหกรณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ 
ข้อมูลจากค าตอบที่ได้จากการสอบถามถ้ามีเหตุผลและไม่ขัดแย้งกันแล้ว ก็ใช้เป็นหลักฐานได้อย่างหนึ่ง 
การสอบถามข้อมูลเร่ืองที่ส าคัญควรขอให้คณะกรรมการด าเนินตอบเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 
ส าหรับค าตอบที่ได้เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเท่านั้น จะต้องพิสูจน์ด้วยเทคนิคการ
ตรวจสอบอื่น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจนเป็นที่พอใจ 

2.3.10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนและแนวโน้มที่ส าคัญ รวมทั้งการ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆ ว่าเป็นไปตามความคาดหมายหรือ
เป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ เช่น ผู้สอบบัญชีค านวณอัตราก าไรขั้นต้นของสินค้าที่ขายในปีนี้
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เป รียบเทียบกับปีก่อน หรือเปรียบเทียบงบประมาณ และตรวจสอบผลการเปรียบแปลงและ
ความสัมพันธ์ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากจ านวนที่คาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งสาเหตุผลของข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน
นั้น 
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บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

3.1 ชื่อและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ      : บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 
ที่ตั้งสถานประกอบการ : 240/95-96  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง  

บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศัพท์                          : 02-860-9054 
โทรสาร                            : 02-8660277 
เวลาท าการ                       : วันจันทร์-เสาร์ 9.00-17.30 น. 

 
รูปภาพ 3.1 แผนที่ต้ังสถานประกอบการ 

3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้บริการหลักขององค์กร 
          3.2.1 งานด้านการตรวจสอบ 
                  - สอบบัญชี บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ และกิจการอื่นทุกประเภท 
                     ที่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบบัญชีและลงนามรับรองงบการเงิน 
                  - สอบบัญชี และตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ 
                     ร้านค้า และสหกรณ์บริการ 

    - ตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า 
          3.2.2 งานด้านการเงินการบัญช ี
                 - รับจัดท าบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
                 - รับวางระบบบัญชี 
                 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
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          3.3.3 งานด้านภาษีอากร 
                 - รับวางแผนภาษีอากร 
                 - รับค านวณ จัดท า และย่ืนแบบเสียภาษีอากร 

   - รับเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร 
          3.3.4 งานด้านการจดทะเบียนธุรกิจ 
                 - รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน 
                 - รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ กรรมการ ที่ตั้งส านัก 
                   งาน ฯลฯ 
                 - รับจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วน 
                 - รับร่างสัญญาหรือข้อตกลง 
                 - บริการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร

 
รูปภาพ 3.2 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร  

3.4 ต าแหน่งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รบัมอบหมาย 
          3.4.1 ต าแหน่ง  

ช่ือ-นามสกลุ   : นางสาวพจนาถ ตะละศักดิ ์
เลขทะเบียน    : 5801300009  
คณะ/ภาควิชา  : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

กรรมการผู้จัดการผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

รองกรรมการผู้จัดการผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ผู้จัดการฝ่ายส านักงาน

ธุรการ

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
คอมพิวเตอร์

ธุรการคอมพิวเตอร์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชี

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
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 ต าแหน่งงาน   : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
ช่ือ-นามสกลุ   : นางสาวพัชรินทร์  นามราช  
เลขทะเบียน    : 5801300017  
คณะ/ภาควิชา  : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

 ต าแหน่งงาน   : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
          3.4.2 งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 - การตรวจดู ตรวจดูเอกสารหลักฐาน เช่น หนังสือสัญญากู้เงิน ใบเสร็จรับเงิน รายงานการ 
                ประชุมใหญ่ รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบและข้อบังคับ เป็นต้น  
 - การสังเกตการณ์ หาข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ให้เห็นด้วยตาและดูขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
 - การตรวจนับ ตรวจนับเงินสด  การเก็บรักษาเงินสด  

- การยืนยันยอด ยืนยันยอดลูกหนี้หรือการสอบทานหนี้  
 - การตรวจสอบเอกสาร เป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 
 - การค านวณ ค านวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ทั้งหมดที่สหกรณ์มีซ้ า เพื่อทบทวนความ 
                 ถูกต้อง 
 - การตรวจสอบการผ่านรายการ ตรวจสอบตั้งแต่การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยก  
                 ประเภท 

- การหารายการผิดปกติ ตรวจสอบที่สังเกตการณ์ได้จากงบทดลองว่า รายการไหนที่มี  
                 ตัวเลขที่สูงหรือต่ าผิดปกติ ก็ท าการหารายการนั้นว่าใช้ท าอะไรไปบ้างโดยดูจากแยก  
                 ประเภทเพราะจะช่วยหารายการนั้นจากสมุดรายวันได้ง่าย จากนั้นก็เขียนรายการนั้นว่า  
                 ใช้ท าอะไรไปบ้าง 
 - การสอบถาม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้  
                 ข้อมูลที่เช่ือถือได้มาเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบต่อไป 
 - การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เปรียบเทียบงบการเงินกับปีก่อน 

 
รูปภาพ 3.3 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

การ
ตรวจดู

การ
สังเกตการณ์

การตรวจ
นับ

การ
ยืนยัน
ยอด

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

การ
ค านวณ

การตรวจสอบ
การผ่านรายการ

การหา
รายการ
ผิดปกติ

การ
สอบถาม

การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
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3.5 ชื่อและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
 ช่ือ-นามสกลุ : คุณนิตยา สายชลคงสุข ต าแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายส านักงาน 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 
 รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งส้ิน 14 สัปดาห์ 

3.7 ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ จากที่ได้จากการท างานในแต่ละวัน เพื่อน ามาเป็น      
แนวทางในการจัดท าโครงงาน  
- วางแผนการจัดท าโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมตาม
ระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้  
- เสนอโครงการเพือ่อนุมัติ  
- จัดท าโครงการวางแผน  

 - จัดท ารูปเลม่รายงานและเอกสารน าเสนอโครงงาน  
ตาราง 3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 60 มิถุนายน 60 กรกฎาคม 60 สิงหาคม 60 

1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ของโครงการ 

                

2 .ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด ท า
โครงการ 

                

3.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                  
ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 60 มิถุนายน 60 กรกฎาคม 60 สิงหาคม 60 

4.จัดท าโครงการวางแผน                 
5.จัดท ารูปเล่มรายงานและ
เอกสารน าเสนอโครงงาน  

                

 
3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช ้
          3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
- เครื่องปร๊ิน 
- เครื่องคิดเลข 
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          3.8.2 ซอฟต์แวร์ 
- โปรแกรม Microsoft Word 
- โปรแกรม Microsoft Power Point 
- โปรแกรม Microsoft Excel 
- โปรแกรม Express Accounting Software 
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บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน  
ลักษณะของงานที่รับผิดชอบในบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด  คือ การ

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้  

รูปภาพ 4.1 รายละเอียดโครงงาน 

4.2 การปฏิบัติงานตามโครงการ 

4.2.1 การตรวจดู เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ด้านสินเช่ือ คือ หนังสือสัญญากู้

เงิน ด้านการเงิน คือ ใบเสร็จรับเงิน ด้านการบริหารงานทั่วไป คือ รายงานการประชุมใหญ่ รายงาน

การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบและข้อบังคับ เป็นต้น ช่วยให้ผู้ตรวจสอบกิจการ

ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ของเอกสารหลักฐานท าให้ทราบว่ารายการบัญชีหรือยอดคงเหลือใน

บัญชี มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเช่ือถือได้หรือไม่ 

  - ตรวจสอบหนังสือสัญญากู้เงิน ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ส าคัญของสหกรณ์ต่างๆ ที่ท า
ให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนภายในสหกรณ์จากดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะตรวจสอบว่าสหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้
ให้กับสมาชิกให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่สหกรณ์ก าหนดหรือไม่ และ
ตรวจสอบสัญญาตามกฎหมายว่าผู้กู้ได้เขียนค าขอกู้เงิน สัญญากู้เงินลบด้วยน้ ายาลบค าผิดและมีการ
ขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขโดยไม่ลงลายมือช่ือก ากับ ผู้กู้และผู้ค้ าได้ลงลายมือช่ือในสัญญาพร้อม
แนบเอกสารประกอบการกู้เงิน  

 

การตรวจดู
การ

สังเกตการณ์
การตรวจนับ การยืนยันยอด

การตรวจสอบ
เอกสาร

การค านวณ
การตรวจสอบ
การผ่านรายการ

การหารายการ
ผิดปกติ

การสอบถาม
การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่1) 

หมายเหตุ ข้อมูลผู้กู้และผู้ค้ า ไว้ดูว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงข้อมูลในสัญญาตามนี้หรือไม่ หากไม่ได้ลงหรือ

ลงผิดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ทันที เพราะถ้าหากผู้กู้หรือผู้ค้ า ท าการกู้ซ้ าหรือค้ าซ้ าทางสหกรณ์จะ

ได้ทราบได้ทันทีและต้องท าตามระเบียบที่สหกรณ์ได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งต้องเช็คการรับเงินสุทธิว่า

ตรงตามที่ผู้กู้ได้รับหรือไม่ 



14 

 

 
 รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่2) 
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่3) 

หมายเหตุ ค าขอกู้ที่ผู้กู้ต้องด าเนินการเป็นขั้นแรกที่จะท าสัญญากู้ เพื่อยืนยันว่าผู้กู้ต้อการจะกู้จ านวน

เท่าไหร่และทางสหกรณ์ก็จะด าเนินการให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะอนุมันติจ านวนเงินกู้ตามที่ผู้

กู้ขอหรือตามคณะกรรมกรรมพิจารณา 
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่4) 

หมายเหตุ สัญญาเงินกู้สามัญตอ้งท าต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์เท่านั้น และ 

- ห้ามมีการขีดฆา่ข้อความหรือตัวเลข โดยไม่ลงลายมือช่ือก ากับ 

- ห้ามลบด้วยน้ ายาลบค าผิด 
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่5) 

หมายเหตุ ต้องแนบบัตรพนักงานของผู้กู้  โดยต้องดูวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย ห้ามหมดอายุหลัง

วันที่ท าสัญญา พร้อมใบรับเงิน ตามระเบียบของสหกรณ์  
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่6) 

 

 

 
รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่7) 
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่8) 

หมายเหตุ ต้องแนบบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้ หากผู้กู้สมรสก็ให้แนบบัตร

ประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสมาด้วย โดยต้องดูวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย ห้ามหมดอายุหลังวันที่

ท าสัญญา ตามที่ระเบียบสหกรณ์ได้ก าหนดไว้ 
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่9) 

หมายเหตุ ต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสด้วย และต้องมีพยานลงลายมือช่ือ 2 คน

ด้วย ตามที่ระเบียบสหกรณ์ได้ก าหนดไว้ และห้ามลบด้วยน้ ายาลบค าผิด 
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่10) 

หมายเหตุ หนังสือค้ าประกันเงินกู้สามัญต้องท าตอ่หน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์เท่านั้น และ 

- ห้ามมีการขีดฆา่ข้อความหรือตัวเลข โดยไม่ลงลายมือช่ือก ากับ 

- ห้ามลบด้วยน้ ายาลบค าผิด 

- ดูช่ือนามสกลุของผู้ค้ าว่าตรงกับข้อมูลผู้ค้ าในใบแรกไหม  
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่11) 
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่12) 

หมายเหตุ ต้องแนบบัตรพนักงานของผู้ค้ า โดยต้องดูวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย ห้ามหมดอายุหลัง

วันที่ท าสัญญา พร้อมใบรับเงิน ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่13) 

 

 
รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่14) 
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่15) 

หมายเหตุ ต้องแนบบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ า หากผู้ค้ าสมรสก็ให้แนบ

บัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรสมาด้วย โดยต้องดูวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย ห้ามหมดอายุหลังวันที่

ท าสัญญา และต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสด้วย และต้องมีพยานลงลายมือช่ือ 2 

คนด้วย ตามที่ระเบียบสหกรณ์ได้ก าหนดไว้ 
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่16) 

 



27 

 

 
รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่17) 
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รูปภาพ 4.2 สัญญากูส้ามัญ (รูปที่18) 
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รูปภาพ 4.3 สัญญากู้ฉุกเฉนิที่ยกเลิก (รูปที่1) 
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รูปภาพ 4.3 สัญญากู้ฉุกเฉนิที่ยกเลิก (รูปที่2) 

 
รูปภาพ 4.3 สัญญากู้ฉุกเฉนิที่ยกเลิก (รูปที่3) 

หมายเหตุ เป็นทะเบียนของสัญญากู้ฉุกเฉิน เพื่อดูว่าสัญญากู้ได้เรียงตามล าดับเลขที่สัญญาไหม 

สัญญาหายไปไหม 
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รูปภาพ 4.3 สัญญากู้ฉุกเฉนิที่ยกเลิก (รูปที่4) 

หมายเหตุ ท าไมสัญญาถึงถูกยกเลิก เพราะ  

- ผู้กู้ต้องการเลื่อนวันอนุมัติกู้ไปก่อน เนื่องจากสิทธ์ิการขอกู้มีวงเงินกู้อนุมัติจะ

เยอะกว่ารอบนี้ เกิดจากฐานเงินเดือนในรอบหน้าจะเพิ่มสูงขึ้น   

- หน้าBook Bankไม่ตรงกับช่ือผู้กู้  หรือไม่ก็เป็นบัญชีเก่าซึ่งมันถูกเปิดไปแล้ว 

(บัญชีผู้กู้ที่มีในสหกรณ์) 

- ยกเลิกเพราะมารับตามวันที่ก าหนดไม่ทัน (รับเงินสด) 
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รูปภาพ 4.4 สัญญากู้ฉุกเฉนิ (รูปที1่) 

หมายเหตุ สัญญาเงินกู้ฉุกเฉินท าต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์เท่านั้น และ 

- ห้ามมีการขีดฆา่ข้อความหรือตัวเลข โดยไม่ลงลายมือช่ือก ากับ 

- ห้ามลบด้วยน้ ายาลบค าผิด 
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รูปภาพ 4.4 สัญญากู้ฉุกเฉนิ (รูปที2่) 

หมายเหตุ ต้องแนบบัตรพนักงานของผู้กู้  โดยต้องดูวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย ห้ามหมดอายุหลัง

วันที่ท าสัญญา พร้อมใบรับเงิน ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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  - ตรวจดูและศึกษารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  รายงานการ

ประชุมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้สอบบัญชีควรรู้เพื่อท าการตรวจสอบกิจการสหกรณ์นั้นๆ เพื่อน า

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงแผนการตรวจสอบกิจการ และติดตามการด าเนินการ

แก้ไขปรับปรุง ของสหกรณ์ต่อไป สหกรณ์จะมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน และมี

การจดบันทึกรายงานการประชุมไว้ เร่ืองที่ผู้ตรวจสอบกิจการควรทราบ ได้แก่ การอนุมัติซ้ือสินค้า การ

อนุมัติซ้ือทรัพย์สิน การอนุมัติรายจ่าย การอนุมัติท าสัญญาผูกพันกับเจ้าหนี้ต่าง ๆ การอนุมัติจ่ายเงินกู้ 

การอนุมัติให้สมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ เป็นต้น ผู้ตรวจสอบกิจการควรตรวจสอบดูว่า

การด าเนินงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

ก าหนดหรือไม่ รายงานการประชุมเป็นแหล่งข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้จากงบทดลอง  

 
รูปภาพ 4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ (บางส่วน) (รูปที1่) 
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รูปภาพ 4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ (บางส่วน) (รูปที2่) 
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  - ตรวจดูและศึกษาระเบียบสหกรณ์ เป็นระเบียบที่สหกรณ์ได้ก าหนดไว้ เพื่อเป็น

ข้อบังคับให้ปฎิบัติตาม ผู้ตรวจสอบกิจการควรศึกษาระเบียบสหกรณ์ก่อนตรวจสอบกิจการสหกรณ์

เพื่อเป็นแนวทางว่าสหกรณ์ได้ปฎิบัติตามระเบียบหรือไม่ 

 
รูปภาพ 4.6 ตัวอย่างระเบียบของสหกรณ์ ในหัวข้อ”การให้เงินกู้สามัญ” (รูปที1่) 
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รูปภาพ 4.6 ตัวอย่างระเบียบของสหกรณ์ ในหัวข้อ”การให้เงินกู้สามัญ” (รูปที2่) 
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รูปภาพ 4.6 ตัวอย่างระเบียบของสหกรณ์ ในหัวข้อ”การให้เงินกู้สามัญ” (รูปที3่) 
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รูปภาพ 4.6 ตัวอย่างระเบียบของสหกรณ์ ในหัวข้อ”การให้เงินกู้สามัญ” (รูปที4่) 

 



40 

 

 
รูปภาพ 4.6 ตัวอย่างระเบียบของสหกรณ์ ในหัวข้อ”การให้เงินกู้สามัญ” (รูปที5่) 

 

 



41 

 

- ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสัญญา 

จ้างและหลักประกัน ว่าท าตามระเบียบของสหกรณ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เช่น เอกสารแนบในการ

สมัครงาน การสอบปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์ การทดลองงาน การบรรจุเข้าท างาน บุคคลค้ าประกัน

หรือหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน เป็นต้น และตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้าง สัญญาค้ า

ประกัน 

 

รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที1่) 

 

 
รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที2่) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที3่) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที4่) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที5่) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที6่) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที7่) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที8่) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที9่) 

 

 
รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที1่0) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที1่1) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที1่2) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที1่3) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที1่4) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที1่5) 

 

 
รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที1่6) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที1่7) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที1่8) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที1่9) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที2่0) 

 

 
รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที2่1) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที2่2) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที2่3) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที2่4) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที2่5) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที2่6) 
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รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที2่7) 

 

 
รูปภาพ 4.7 การจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  

และเจ้าหน้าที่ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้าง และหลักประกัน  (รูปที2่8) 
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 4.2.2. การสังเกตการณ์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวิธีการที่

กิจการก าหนดหรือไม่ โดยสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ได้แก่ ด้านการบริหารงาน

ทั่วไป ด้านการเงิน คือ การสังเกตการณ์ว่าพนักงานได้ประทับตรา “จ่ายแล้ว” บนเอกสาร

ประกอบการจ่ายเงินเมื่อมีการจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย ด้านสินเช่ือ ด้านการลงทุน ด้านเงินรับฝาก ด้าน

หนี้สิน และด้านทุน 

 
รูปภาพ 4.8 เอกสารประกอบการจ่ายเงิน 
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 4.2.3. การตรวจนับ ในด้านการเงินเป็นการตรวจนับเงินสด   การเก็บรักษาเงินสด ได้
จัดเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย มีการก าหนดวงเงินขั้นสูงที่เก็บรักษาไว้ในสหกรณ์ มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบไว้โดยชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจนับเงินสดจริงเทียบกับบัญชีเป็นประจ าวัน มีการ
ก าหนดระเบียบปฏิบัติ เช่น ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ได้แก่ 

4.2.4. การยืนยันยอด ในด้านสินเช่ือและด้านการเงิน เป็นการใช้เทคนิคยืนยันยอดลูกหนี้

หรือการสอบทานหนี้ จะช่วยให้ทราบว่าลูกหนี้ตามบัญชีมีอยู่จริงและถูกต้อง รวมทั้งทราบการ

ทุจริตโดยวิธียักยอกเงินรับช าระหนี้หรือการสร้างลูกหนี้เท็จเพื่อปิดบังการยักยอกเงินให้กู้ 

ในที่นี้จะเป็นการสอบทานโดยขอค ายืนยันยอดทางไปรษณีย์    แบบให้ตอบกลับทุกกรณี 

เป็นแบบที่ให้สมาชิกตอบกลับมายังผู้ตรวจสอบกิจการในทุกกรณีไม่ว่าจะมีข้อทักท้วงหรือไม่ก็ตาม 

และจะท าหนังสือยืนยันยอดให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งถึงส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตามพื้นที่

จังหวัดที่สหกรณ์จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 

 
รูปภาพ 4.9 หนังสือยืนยนัการถอืหุ้น หนี้ และเงนิฝากของสมาชิก (รูปที1่) 

 

  
รูปภาพ 4.9 หนังสือยืนยนัการถอืหุ้น หนี้ และเงนิฝากของสมาชิก (รูปที2่) 
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รูปภาพ 4.9 หนังสือยืนยนัการถอืหุ้น หนี้ และเงนิฝากของสมาชิก (รูปที3่) 
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รูปภาพ 4.9 หนังสือยืนยนัการถอืหุ้น หนี้ และเงนิฝากของสมาชิก (รูปที4่) 

 



68 

 

 
รูปภาพ 4.9 หนังสือยืนยนัการถอืหุ้น หนี้ และเงนิฝากของสมาชิก (รูปที5่) 

หมายเหตุ 1.ในช่อง “จ านวนราย…คน”  จะใส่ 20 คน เพราะจะท าการรวบรวมให้ได้ชุดละ 20 คน

เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ ส่วนช่อง “หุ้น…บาท”  จะดูจากจ านวนเงินถือหุ้นในข้อ1 ของหนังสือ

ยืนยัน 

    2.ในช่อง “สัญญากู้…สัญญา…บาท”  จะดูจากข้อ3 มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ ของหนังสือ

ยืนยัน ในช่องแรกจะใส่จ านวนสัญญา สัญญาที่…ให้นับสัญญามาใส่ในช่องนี้ ส่วนช่องสองให้ใส่

จ านวนเงินของสัญญาลงไปในช่องนี้ 

    3.ในช่อง “เงินรับฝาก…บัญชี…บาท” จะดูจากข้อ4 มีเงินฝากตามบัญชี ของหนังสือ

ยืนยัน ในช่องแรกจะใส่จ านวนบัญชี เลขที่… ให้นับจ านวนบัญชีมาใส่ในช่องนี้ ส่วนช่องสองให้ใส่

จ านวนเงินของบัญชีลงไปในช่องนี้ 

 4.2.5 การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ เป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการ

บันทึกบัญชีซึ่งการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวจะพิสูจน์ความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของรายการที่

บันทึกไว้ในสมุดบัญชีว่าได้มีการบันทึกรายการและ อนุมัติรายการโดยถูกต้องครบถ้วน เช่น ด้าน

สินเช่ือและการเงิน คือ การตรวจสอบส าเนาใบเสร็จรับเงินช าระหนี้กับรายการลูกหนี้เงินให้กู้และ
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ดอกเบี้ยเงินให้กู้รับในสมุดบัญชีเป็นต้น การจ่ายเงินทุกรายการได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ และมี

เอกสารหลักฐานประกอบมีการบันทึกบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

  - การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจครบถ้วน 
  - เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินถูกต้อง สมบูรณ์  
  - ค่าใช้จ่ายทุกประเภทได้บันทึกไว้ในบัญชีอย่างครบถ้วน 
 

 
รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที1่) 

 

 
รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที2่) 
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รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที3่) 

  รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที4่) 
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รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที5่) 

 
รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที6่) 
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รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที7่) 
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รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที8่) 

รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที9่) 

 

 
รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที1่0) 
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รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที1่1) 

 

 
รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที1่2) 
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รูปภาพ 4.10 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี (รูปที1่3) 

 

 
รูปภาพ 4.11 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี(รายการปรับปรุงบัญช)ี (รูปที1่) 
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รูปภาพ 4.11 เอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทกึบัญชี(รายการปรับปรุงบัญช)ี (รูปที2่) 
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- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสั่งจ่ายเช็ค การจ่ายเงินเป็นเช็คทุกครั้งต้องจ่ายด้วยเช็ค
ขีดคร่อมและลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจอนุมัติ รวมท้ังมีการจัดท าทะเบียนคุมเช็คไว้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 
รูปภาพ 4.12 เอกสารหลักฐานการสั่งจ่ายเช็ค(รูปท่ี 1) 

 

 
รูปภาพ 4.12 เอกสารหลักฐานการสั่งจ่ายเช็ค(รูปท่ี 2) 
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รูปภาพ 4.12 เอกสารหลักฐานการสั่งจ่ายเช็ค(รูปท่ี 3) 

 
รูปภาพ 4.12 เอกสารหลักฐานการสั่งจ่ายเช็ค(รูปที ่4) 
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  - ตรวจสอบรายงานการรับช าระหนี้เงินกู้  การรับเงินทุกรายการได้รับครบถ้วน
ภายในก าหนดเวลา มีการออกใบเสร็จรับเงินส าหรับเงินที่ได้รับครบตามจ านวนและน ามาลงบัญชี
ทุกฉบับ การรับช าระหนี้ มีการเปรียบเทียบเงินที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงิน กรณีเขียนใบเสร็จรับเงิน
ผิด และไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นแล้ว ได้มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและประทับตรา “ยกเลิก” 
ในใบเสร็จรับเงินทั้งชุดของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว    

 
รูปภาพ 4.13 รายงานการรับช าระหนี้เงินกู้และใบเสร็จรับเงิน (รูปที่ 1) 

 



80 

 

 
รูปภาพ 4.13 รายงานการรับช าระหนี้เงินกู้และใบเสร็จรับเงิน (รูปที่ 2) 
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รูปภาพ 4.13 รายงานการรับช าระหนี้เงินกู้และใบเสร็จรับเงิน (รูปที่ 3) 
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รูปภาพ 4.13 รายงานการรับช าระหนี้เงินกู้และใบเสร็จรับเงิน (รูปที่ 4) 
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รูปภาพ 4.13 รายงานการรับช าระหนี้เงินกู้และใบเสร็จรับเงิน (รูปที่ 5) 

 

 
รูปภาพ 4.13 รายงานการรับช าระหนี้เงินกู้และใบเสร็จรับเงิน (รูปที่ 6) 
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- ตรวจสอบรายงานประจ าวันใบส าคัญรับ จะตรวจสอบกับรายงานประจ าวันว่า

ตรงกับใบส าคัญรับหรือไม่ ในที่นี้ไม่ได้แนบใบส าคัญรับมา 

 
รูปภาพ 4.14 รายงานประจ าวันใบส าคัญรับ (รูปที่ 1) 

 
รูปภาพ 4.14 รายงานประจ าวันใบส าคัญรับ (รูปที่ 2) 
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- ตรวจสอบรายงานหุ้นหนี้คงเหลือรายตัว เป็นข้อมูลของสมาชิกที่ด าเนินการกู้เงิน

จากสหกรณ์ประจ าเดือนนี้ เพื่อดูว่าสหกรณ์มีการปล่อยกู้ให้สมาชิกของเดือนนี้ไปเท่าไหร่ สามารถ

ตรวจสอบควบคู่กับสัญญากู้เงินได้ ว่าสมาชิกคนนั้นๆ ได้กู้เงินไปเท่าไหร่ 

 
รูปภาพ 4.15 รายงานหุ้นหนี้คงเหลือรายตัว (รูปที่ 1) 

 
รูปภาพ 4.15 รายงานหุ้นหนี้คงเหลือรายตัว(รูปที ่2) 
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  - ตรวจสอบการรับฝากเงิน มีเอกสารประกอบและมีการบันทึกรายการในสมุดคู่
บัญชีเงินฝากของสมาชิกและแผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากทันที  
  - ตรวจสอบการถอนเงินฝาก  มีการตรวจสอบลายมือช่ือผู้ถอนเงิน มีเอกสาร
ประกอบและมีการบันทึก รายการในสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสมาชิกและแผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงิน
รับฝากทันที กรณีผู้ฝากไม่ได้ท าการถอนเงินฝากด้วยตนเองต้องมีใบมอบฉันทะประกอบด้วย 

4.2.6. การค านวณ ในด้านการเงินจะต้องค านวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ทั้งหมดที่

สหกรณ์มีซ้ า เพื่อความถูกต้อง 

 
รูปภาพ 4.16 กระดาษท าการสินทรพัยถ์าวร/ซอฟต์แวร์และค่าเสื่อมราคา (บางส่วน)(รูปที่ 1) 

 

 
รูปภาพ 4.16 กระดาษท าการสินทรพัยถ์าวร/ซอฟต์แวร์และค่าเสื่อมราคา (บางส่วน)(รูปที่ 2) 
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รูปภาพ 4.16 กระดาษท าการสินทรพัยถ์าวร/ซอฟต์แวร์และค่าเสื่อมราคา (บางส่วน)(รูปที่ 3) 

 

 
รูปภาพ 4.16 กระดาษท าการสินทรพัยถ์าวร/ซอฟต์แวร์และค่าเสื่อมราคา (บางส่วน)(รูปที่ 4) 
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4.2.7. การตรวจสอบการผ่านรายการ ในด้านการเงินเป็นการตรวจสอบตั้งแต่การบันทึก
บัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภท ในที่นี้จะยกตัวอย่างคือ ค่าไฟฟ้า  

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 1) 

 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 2) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 3) 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 4) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 5) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 6) 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 7) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 8) 

 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 9) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 10) 

 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 11) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 12) 

 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 13) 

 



95 

 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 14) 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 15) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 16) 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 17) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 18) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 19) 

 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 20) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 21) 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 22) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 23) 

 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 24) 

 



101 

 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 25) 

 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 26) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 27) 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 28) 
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รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 29) 

 

 
รูปภาพ 4.17 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของค่าไฟฟ้า (รูปที่ 30) 
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4.2.8. การหารายการผิดปกติ  ในด้านการเงินเป็นการตรวจสอบที่สังเกตการณ์ได้จากงบ

ทดลองว่า รายการไหนที่มีตัวเลขที่สูงหรือต่ าผิดปกติ ก็ท าการหารายการนั้นว่าใช้ท าอะไรไปบ้าง

โดยดูจากแยกประเภทเพราะจะช่วยหารายการนั้นจากสมุดรายวันได้ง่าย จากนั้นก็เขียนรายการนั้น

ว่าใช้ท าอะไรไปบ้าง 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 1) 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 2) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 3) 

 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 4) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 5) 

 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 6) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 7) 

 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 8) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 9) 

 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 10) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 11) 

 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 12) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 13) 

 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 14) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 15) 

 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 16) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 17) 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 18) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครือ่งใช้ส านักงาน (รูปที่ 19) 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 20) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 21) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 22) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 23) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 24) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 25) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 26) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 27) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 28) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 29) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 30) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 31) 

 

 
รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 32) 
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รูปภาพ 4.18 การบันทึกบัญชี งบทดลอง ไปยังแยกประเภทของเครื่องใช้ส านักงาน (รูปที่ 33) 
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4.2.9. การสอบถาม ในด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการเงิน ด้านสินเช่ือ ด้านการลงทุน 

ด้านเงินรับฝาก ด้านหนี้สิน และด้านทุน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสามารถสอบถาม

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้มาเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบต่อไป 

 
รูปภาพ 4.19 ข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที ่(รูปที่ 1) 

 
รูปภาพ 4.19 ข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที ่(รูปที่ 2) 
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รูปภาพ 4.19 ข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที ่(รูปที่ 3) 

 

 
รูปภาพ 4.19 ข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที ่(รูปที่ 4) 



128 

 

4.2.10. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ในด้านการเงินเป็นการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลที่

สัมพันธ์กัน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นของปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาของ

กิจการสหกรณ์ว่าเป็นไปตามที่ควรหรือไม่เพื่อให้ทราบถึงรายการและจ านวนที่แตกต่างไปจากปี

ก่อนว่ามีรายการใดผิดปกติหรือไม่ ซึ่งอาจช่วยให้ทราบถึงบางรายการที่ยังมิได้บันทึกบัญชี  

 
รูปภาพ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงนิ (รูปที่ 1) 
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รูปภาพ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงนิ (รูปที่ 2) 
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รูปภาพ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงนิ (รูปที่ 3) 

 

 
รูปภาพ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงนิ (รูปที่ 4) 
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รูปภาพ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงนิ (รูปที่ 5) 
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รูปภาพ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงนิ (รูปที่ 6) 
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รูปภาพ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงนิ (รูปที่ 7) 
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รูปภาพ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงนิ (รูปที่ 8) 
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รูปภาพ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงนิ (รูปที่ 9) 
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 รูปภาพ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงนิ (รูปที่ 10) 
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รูปภาพ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงนิ (รูปที่ 11) 

 

 



138 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานและวิจัย 

       5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
                 จากการที่คณะผู้จัดท าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 
ในต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี นั้น ท าให้ได้รับความรู้ในเร่ืองวิธีการตรวจสอบกิจการสหกรณ์และ
เอกสารทางบัญชีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการได้ประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าซึ่งความรู้
และประสบการณ์ต่างๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต และน าไปประยุก ต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคต และยังสามารถน าองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการอยู่ร่วมกับสังคม ซ่ึงจะท า
ให้เราเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ยังเกิดประโยชน์
ต่อองค์กรโดยการที่สามารถช่วยประหยัดเวลาในการทางาน  ลดภาระงานของพนักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานขององค์กรอีกด้วย 
       5.1.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน  
                 เนื่องจากในระหว่างในการจัดท าโครงงานนี้มีระยะเวลาจ ากัดท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ค้นคว้าเอกสารเพื่อการรวบรวมข้อมูลประกอบการท าโครงการจากการปฏิบัติงานจริงได้ รับ
ประสบการณ์ทางานที่หลากหลายและแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน  สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการท างานในอนาคตได้ ซึ่งพอสรุปประเด็นอุปสรรคได้ดังนี้  
                 - ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของการท าโครงงาน เนื่องจากยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของ 
                   โครงงานที่จัดท า จึงต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท า 
                 - ปัญหาความล่าช้าของการสรุปเนื้อหาของโครงงาน เนื่องจากบางคร้ังยังไม่เข้าใจถึงความ 
                    หมายเนื้อหาโครงงานและยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้สมบูรณ์ จึงก่อให้เกิดผลกระทบ 
                    ต่อการทางานไม่ต่อเนื่อง 
       5.1.3 ข้อเสนอแนะ  
                  จากปัญหาเบื้องต้นในการท างานและจัดท าโครงการ ควรวางแผนการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลให้ดีเสียก่อนจะได้ทันตามก าหนดเวลา ดังเช่น  
                 - ควรหมั่นปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดโครงงานที่จะท าและหาข้อมูลตัวอย่าง 
                    ของการท าโครงการไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าโครงการ  
                 - ควรปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเนื้อหาโครงงาน เพื่อเพิ่มความรู้ความ 
                    เข้าใจในหัวข้อโครงงานให้มากขึ้น 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
       5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
        - ท าให้นักศึกษาได้รู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจริง และสามารถน าความรู้ที่เรียนมาน ามา 
                        ใช้ในการปฏิบัติงาน  
       -  เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
        - เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษาสหกิจและบุคคลากรของบริษัท 
                    - ได้เรียนรู้ถึงในการปฏิบัติงานในบริษัทจริงนั้นจะต้องมีความละเอียด รอบคอบ และมี  
                       ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา 
                    - ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมของระบบขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในการ  
                       ปฏิบัติงานจริง 
                    - ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ว่าการตรวจสอบ  
                       ความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี และการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องที่ผ่านการตรวจสอบ 
                       แล้ว 
       5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

       - ความไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องของเอกสาร 
                    - ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เข้าไปสหกิจศึกษาในตอนแรกยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
                        ในการปฎิบัติงานจริงและความรู้เกี่ยวกับบัญชี 
                     - การปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ 
       5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

       - เมื่อตรวจพบความไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องของเอกสาร ต้องรายงานพนักงานที่ปรึกษา 
          เพื่อให้พนักงานที่ปรึกษาแจ้งไปยังลูกค้าให้นาเอกสารแนบส่งให้ครบถ้วนและแก้ไขให้ 
          ถูกต้อง 

                    - ควรทบทวนความรูเกี่ยวกับบัญชีให้เพิ่มมากขึ้น หากเกิดข้อสงสัยความสอบถามพนักงาน 
                        ที่ปรึกษา 
                    - ต้องรู้จักการปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ  
 
 



บรรณานุกรม 
 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ส านกันายทะเบียนและกฎหมาย. (2559). แนวทางการตรวจการสหกรณ์.         

เขา้ถึงไดจ้าก http://km.cpd.go.th/pdf-bin/pdf_0575794523.pdf. 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์. (2559). ระบบบัญชีสหกรณ์. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.cad.go.th. 
เจริญ เจษฎาวลัย.์ (2544). คู่มือการตรวจสอบบัญชี. กรุงเทพฯ: บริษทั พอดี จ ากดั. 
นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร. (2557). การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่น. 

 กรุงเทพฯ: หจก. ทีพีเอน็ เพรส. 
อุษณา ภทัรมนตรี. (2558). การตรวจสอบภายในสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจ์ามจุรีโปรดกัท.์ 
 

https://www.cad.go.th/


 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 



ภาพบรรยากาศการท างาน 

 

 

 



ภาพเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 

 

        



ประวัติผู้จัดท ำ 

 รหัสนักศึกษา 5801300009 

 ช่ือ-นามสกลุ    : นางสาวพจนาถ  ตะละศักดิ ์

 คณะ : บริหารธุรกิจ 

 สาขา : การบัญชี 

 ที่อยู่ : 21 ซ.ราษฎร์บูรณะ 26 แยก 3-2

          แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ  

   กทม.10140 

  

 รหัสนักศึกษา  5801300019 

 ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวพัชรินทร์   นามราช 

 คณะ : บริหารธุรกิจ 

 สาขา : การบัญชี 

 ที่อยู่ : 18/100 อาคารลมุพินีวิลล์ บางแค 

   ช้ัน11 ถนนบางแค 

   แขวงบางแค เขตบางแค  

   กรุงเทพ 10160 

 


	1Cover
	2Certificate
	3Abstract
	4Acknowledgement
	5Content
	6Chapter1
	7Chapter2
	8Chapter3
	9Chapter4
	10Chapter5
	11Reference
	12Appendix
	13Vitae

