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บทคัดย่อ 
 

บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั  ให้บริการดา้นการตรวจสอบบริษทัจ ากดั  
ห้างหุ้นส่วน  สหกรณ์และอ่ืนๆ  ให้บริการทางบญัชี  บริการทางภาษีอากร  บริการจดทะเบียน
ธุรกิจ และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ขณะท่ีปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีบริษทั มนตรี
สอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด   คณะผูจ้ัดท าได้รับมอบหมายให้เอกสารสัญญาเงินกู้สามัญ 
ตรวจสอบรายการผิดปกติ   และรับรองความถูกต้องของเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   ก่อนหน้าน้ี       
คณะผูจ้ดัท าขาดทกัษะการตรวจสอบบญัชี ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหง้านล่าชา้และใชเ้วลามาก  

 
โครงงานน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเพิ่มทกัษะการตรวจสอบการใหสิ้นเช่ือของสหกรณ์ทรัพยแ์ละ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษากฎและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย ์และเทคนิคการ
ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์    โครงงานน้ีท าให้ผู ้จัดท าได้รับความรู้เก่ียวกับขั้นตอนการ
ตรวจสอบเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพย ์ การตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และมีทกัษะ
การตรวจสอบ  ท าให้มีความมัน่ใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวงัว่าโครงงานน้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อบุคคลท่ีสนใจ  

 
ค ำส ำคัญ:  สัญญาเงินกู ้  การตรวจสอบ  ทกัษะการท างาน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าได้ไปปฏิบติังานตามโครงงานสหกิจศึกษา โดยคณะผูจ้ดัท าได้                          
ปฏิบติังานท่ี บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในคร้ังน้ีท า
ให้คณะผูจ้ดัท าได้รับประสบการณ์จากการได้ทดลองปฏิบติังานในสถานท่ีท างานจริง ๆ  ได้มี
โอกาสในการท างานเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชี  ซ่ึงบริษทัแห่งน้ีส่วนใหญ่จะตรวจสอบสหกรณ์                
ออมทรัพย์หลายแห่ง   ท าให้คณะผู ้จ ัดท าได้รู้ถึงการวางตัวต่อบุคคลากรในแต่ละสถานท่ี                                 
การปฏิบติัหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสหกรณ์ออมทรัพย ์ ซ่ึงถือเป็นประสบการณ์ท่ีดีต่อคณะ
ผูจ้ดัท าท่ีจะน าไปใชต่้อในภายภาคหนา้ 

 การท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ไปปฏิบติังานในคร้ังน้ีท าให้ได้ตรวจสอบงานในส่วนต่าง ๆ ท่ี              
คณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงในส่วนนั้นมีเร่ืองหน่ึงท่ีคณะผูจ้ดัท าสนใจท่ีจะจดัท าโครงการข้ึน 
นัน่คือ เร่ือง การตรวจสอบธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย ์ เพื่อท่ีขา้พเจา้จะไดท้  าการศึกษา
คน้ควา้ หาความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสินเช่ือของสหกรณ์และเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ี
ดว้ยเช่นกนั 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

 1.2.1  เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบสินเช่ือของสหกรณ์ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ศึกษาขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการใหสิ้นเช่ือ 

 1.3.2 ศึกษาการใหสิ้นเช่ือของสหกรณ์วา่ตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบหรือไม่ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ไดท้ราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบสินเช่ือของสหกรณ์ 

 

 



บทที ่2 

วรรณกรรม/บทความทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดด้านสถาบันการเงิน 

 สถาบนัการเงิน หมายถึง หน่วยงานหรือกลุ่มของหน่วยงานของรัฐบาลและของเอกชน             
ท่ีมีกิจกรรมในการท่ีจะน าเงินจากผูอ้อมหรือผูท่ี้ให้กูย้ืม ไปสู่ผูล้งทุนหรือผูท่ี้ตอ้งการกูย้ืม รวมถึง  
ท าหนา้ท่ีดงัน้ี 

 1. หน่วยท่ีระดมเงินทุนจากสาธารณชน แลว้น าเงินทุนท่ีไดไ้ปใหผู้ท่ี้ตอ้งการลงทุนกูย้มื 

 2. หน่วยท่ีระดมทุนจากสาธารณชน แล้วน าเงินส่วนใหญ่ท่ีได้ไปลงทุนซ้ือตราสาร                  
ทางการเงิน 

 3. หน่วยงานท่ีได้เงินทุนมาจากการกู้ยืมจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีมิใช่สาธารณชน เช่น                      
เงินกูจ้ากสาบนัการเงิน เงินกูจ้ากต่างประกาศท่ีรัฐบาลค ้าประกนัให้สถาบนัการเงินบางประเภท                   
แลว้สถาบนัการเงินเหล่านั้นน าเงินไปใหผู้อ่ื้นกูย้มืและ/หรือน าไปลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ  

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 สถาบนัการเงินในประเทศไทยท่ีส าคญัมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ สถาบนัการเงินท่ีเป็นธนาคาร 
เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น        
และสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร  เช่น  บริษทัเงินทุน บริษทัประกันชีวิต สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ออมทรัพย ์โรงรับจ าน า บตัรเครดิตฟองซิเอร์ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เป็นตน้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 คือ สถาบันการเงินแบบหน่ึงท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคล ซ่ึงมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือท่ี                    
อาศยัอยู่ในชุมชนเดียวกนั มีวตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมทรัพย ์และให้กูย้ืม 
เ ม่ื อ เ กิดความจ า เ ป็นหรือ เพื่ อ ก่อให้ เ กิดประโยชน์งอก เงยและได้ รับการจดทะ เ บี ยน                                    
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สามารถกู้ยืมเงินได้เม่ือเกิดความจ าเป็นตามหลักการ                  
ช่วยตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 

 

 



2.2 ประวตัิสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรก คือ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด จัดตั้ งข้ึนเม่ือปี                    
พ.ศ. 2492 โดยขา้ราชการในกรมสหกรณ์ (เดิม) และพนกังานในธนาคารเพื่อการสหกรณ์ (เดิม) 
ต่อมาก็ไดก้ารจดัตั้งข้ึนในกลุ่มครูในจงัหวดันครสวรรค์ และไดแ้พร่หลายในหมู่ขา้ราชการ และ 
พนกังานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทัว่ประเทศ 

วตัถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 1. ส่งเสริมการออมทรัพย์ในรูปการซ้ือหุ้น สมาชิกจะต้องถือหุ้นแรกเข้า อย่างน้อย                   
คนละ 1 หุน้ และจะตอ้งถือหุน้ต่อไปตามท่ีก าหนดไวใ้น ขอ้บงัคบั แต่จะถือหุน้เกินกวา่ 1 ใน 5 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดไม่ได ้

 2 .  รับฝากเ งินจากสมาชิกทั้ งประ เภทเ งินฝากประจ าและ เ งินฝากออมท รัพย์                                    
โดยใหด้อกเบ้ียเช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชย ์

 3. ใหบ้ริการดา้นเงินกู ้มี 3 ประเภท คือ  

  3.1 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน กูไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 

  3.2 เงินกูส้ามญั มีสมาชิกอ่ืนหรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

  3.3 เงินกูพ้ิเศษ มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

หลกัการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มีหลักการเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินซ่ึงกันและกันในหมู่สมาชิก                 
ท่ี มีอา ชีพ เ ดียวกัน     เพื่ อ เส ริมส ร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและการ เ งินพ ร้อมทั้ ง                                     
ส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนแก่สมาชิก นอกจากน้ียงัให้สมาชิกได้เรียนรู้การด าเนินธุรกิจการเงิน
อยา่งถูกตอ้งโดยการรวบรวมเงินทุนของสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุ้นหรือการสะสมรายเดือนและ
ในรูปของเงินฝากประจ าและออมทรัพย ์โดยสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนตามความเหมาะสม              
และสามารถรับสินเช่ือเพื่อกิจกรรม ต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 



2.3 วตัถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสะสมส่วนหน่ึงของรายได้               
ไวท่ี้ท่ีมัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร  

 2. รับฝากเงินจากสมาชิกทั้งประเภทออมทรัพยแ์ละฝากประจ า 

 3. จดัการดา้นเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิกตามความจ าเป็นโดยคิดในอตัราดอกเบ้ียต ่า 

 4. จดัให้มีบริการอ่ืนส าหรับสมาชิก เช่น การจดัหาท่ีดินหรืออาคารให้สมาชิกในราคา               
ท่ีเหมาะสม 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จีรพร ศรีวฒันานุกูลกิจ (2532) ได้วิจยัเร่ือง บทบาทของสถาบนัการเงินต่อการลงทุน           
และการจา้งงานภาคธุรกิจการคา้และอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้เขตจงัหวดัเชียงใหม่    เพื่อศึกษา             
ถึงสถาบนัการเงินในเชียงใหม่มีบทบาทเพียงใดต่อการลงทุนและการจ้างงานภาคธุรกิจการค้า            
และอุตสาหกรรมขนาดย่อมในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้และ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 100 กิจการ และสัมภาษณ์ 
ผู ้จ ัดการสถาบันการเงินท่ีตั้ งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วยธนาคาร                    
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์บริษทัประกนัชีวิต บริษทัประกนัภยั และบริษทัเอกชน ผลการวิจยัพบว่า 
สถาบนัการเงินมีบทบาทอย่างมากในการให้เงินกู้เพื่อด าเนินกิจการของผูป้ระกอบการ ตั้ งแต่                
การเร่ิมตั้งกิจการ การด าเนินงาน การขยายกิจการและการลงทุนในกิจการใหม่ ความเช่ือถือและ
ความสามารถในการช าระหน้ีของผูกู้ ้เป็นปัจจัยส าคัญอับดับแรกท่ีสถาบันการเงินส่วนใหญ่                
ใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาการอนุมติัเงินกู้ และหลกัทรัพยค์  ้ าประกันเป็นปัจจยัอบัดับรองลงมา 
อย่างไรก็ตาม จากการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เผชิญปัญหาอตัราดอกเบ้ียสูง การไดรั้บ
เงินกูไ้ม่ครบจ านวนตามความตอ้งการ ความล่าชา้ในการไดรั้บเงิน และมีเง่ือนไขในการกูย้มืมาก 

 สังคม สุวรรณรัตน์ และจีรพร ศรีวฒันานุกูลกิจ (2535) ได้วิจัยเร่ือง บทบาทของ                      
เงินนอกระบบกับการลงทุนและการด าเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดย่อม มีวตัถุประสงค์                      
เพื่อการศึกษาถึงบทบาทของประเภทเงินนอกระบบท่ีน ามาใช้ในการลงทุนและการด าเนินงาน             
ของอุตสาหกรรมตลอดจนปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจในการยอมรับเ งินนอกระบบ                               
ของเจ้าของอุตสาหกรรมขนาดย่อม  โดยสุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม -                               
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 200 กิจการ ผลการวจิยัพบวา่ กิจการลงทุนและการด าเนินงานของอุตสาหกรรม
ใช้เงินในการประกอบกิจการจากการเก็บออมหรือการสืบทอดกิจการของบรรพบุรุษ และ                
สถาบันการเงินมีส่วนส าคัญต่อการเร่ิมกิจการ การด าเนินงานและการขยายกิจการ ส าหรับ               



แหล่งเงินอ่ืน ได้แก่ การเล่นแชร์ การกู้ยืมจากนายทุน ญาติ และการขายลดเช็ค โดยกลุ่มของผูท่ี้              
ใช้เงินนอกระบบนั้น  การกู้ยืมจากญาติ ได้รับความนิยมมากกว่า เงินนอกระบบประเภทอ่ืน 
เน่ืองจากสะดวก รวดเร็ว ไม่ตอ้งใช้หลกัทรัพยค์  ้ าประกนั และได้รับเงินครบตามความตอ้งการ 
วตัถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินนอกระบบส่วนใหญ่เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ และปัญหา             
ท่ีพบคือมีอตัราดอกเบ้ียสูงและการไม่รักษาสัญญา 

 กลุ่มงานวิจยัดา้นพฒันาระบบสหกรณ์ กองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2542) ไดว้ิจยั
เร่ือง ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยข์องผูมี้รายไดป้ระจ า   มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลกระทบของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปี 2540 ท่ีมีต่อฐานะ               
ทางเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ของผู ้มีรายได้ประจ า  โดยการ                       
ใช้แบบสอบถามสอบถามสมาชิก 215 คน กรรมการด าเนินการ 99 คน และผูจ้ ัดการ 23 คน                
ใน 26 สหกรณ์ ทัว่ประเทศ ผลการวิจยัพบว่า ในส่วนของสมาชิก ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ              
ไม่รุนแรงจนท าให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อนในการใช้บริการจากสหกรณ์  อย่างไรก็ตาม            
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์องเอกชนไดรั้บผลกระทบรุนแรงกว่าสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์     
ในส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย ์   ผลกระทบจากวกิฤตไม่ก่อให้เกิด
ปัญหารุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์มากนกั แต่หากพิจารณาจากดชันีการก่อหน้ีและดชันี
ค่าใชจ่้ายต่อรายได ้พบวา่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัหน่ึง ส าหรับ
การเปรียบเทียบระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยใ์นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ กบัสหกรณ์ออมทรัพย์
ของเอกชน ปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวิสาหกิจมีค่าของดชันีรวมแสดงฐานะทางเศรษฐกิจ
และผลการด าเนินงานของสหกรณ์สูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพยใ์นส่วนราชการและสหกรณ์ออม
ทรัพย์ของเอกชน ดัชนีการก่อหน้ีและดัชนีอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของสหกรณ์ออมทรัพยใ์น
รัฐวิสาหกิจมีค่าสูงกวา่สหกรณ์ออมทรัพยใ์นส่วนราชการและเอกชน ในขณะเดียวกนัสหกรณ์ออม
ทรัพยใ์นรัฐวสิาหกิจมีดชันีค่าใชจ่้ายต่อรายไดสู้งกวา่สหกรณ์ออมทรัพยใ์นส่วนราชการและเอกชน 
ดงันั้น สหกรณ์ ออมทรัพยรั์ฐวิสาหกิจควรเพิ่มความรอบคอบในการก่อหน้ีและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินธุรกิจเพื่อใหมี้อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายต่อรายไดล้ดต ่าลง ทั้งน้ี  เพื่อเตรียมพร้อมรับกบั
สถานการณ์ในอนาคต 

 อเนก นิมมลรัตน์ และคณะ (2532) ได้วิจยัเร่ือง บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในการ
กระจายสินเช่ือและพฒันาเศรษฐกิจกรณีศึกษาจงัหวดัภาคเหนือตอนบน เพื่อนศึกษาลกัษณะการ
กระจาย สินเช่ือโดยธนาคารพาณิชย์ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอเมือง และอ าเภอรอบนอก                   
ในจงัหวดัภาคเหนือตอนบนและบทบาทของธนาคารพาณิชยใ์นการกระจายสินเช่ือเพื่อสนบัสนุน
รัฐบาลในการพฒันาเศรษกิจและสังคมในภาค โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสาขา
ธนาคารพาณิชย ์และใชส้มการถดถอยหาค่าสัมประสิทธ์ิจีนี ผลการวิจยัพบว่า การกระจายสินเช่ือ



ส่วนใหญ่ในจงัหวดัภาคเหนือตอนบนมีลกัษณะไม่เท่าเทียมกนั สินเช่ือมีการกระจุกตวัอยูก่บัลูกคา้
รายใหญ่ในสัดส่วนท่ีมากกวา่ลูกคา้รายยอ่ย สินเช่ืออยูใ่นเขตอ าเภอเมืองมากกวา่เขตอ าเภอรอบนอก 
สินเช่ือเฉล่ียต่อรายตกอยู่กบัลูกคา้รายใหญ่มากกว่ารายย่อย สินเช่ือเกษตรเน้นในเขตอ าเภอเมือง 
และธนาคารพาณิชยย์งัเน้นการให้ความส าคญัต่อสาขาพาณิชยกรรม มากกว่าสาขาเศรษฐกิจอ่ืน 
แสดงให้เห็นถึงทิศทางการให้สินเช่ือยงัไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการกระจายและ
สนบัสนุนการพฒันาในชนบท 

 สินไชย เงินคุณดว้ง และคณะ (2541) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกต่อ
การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็น
ของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดา้นการบริการ การรับ
ฝากเงิน การกูย้ืม สวสัดิการ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ โดยสุ่มตวัอยา่ง 247 คนประกอบดว้ยอาจารย ์
ขา้ราชการ และลูกจา้งประจ าท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ ผลการวิจยัพบว่า สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 93.1 
สมาชิกบางส่วนมีรายได้ประจ าไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยคิ์ดเป็น             
ร้อยละ 10.1 ด้านการให้บริการคุณลกัษณะของกรรมการโดยรวมการอยู่ในระดบัควรปรับปรุง       
ส่วนการให้บริการของพนักงานอยู่ในระดบัพอใจ การบริการด้านรับฝากเงินอยู่ในระดบัพอใจ              
การให้บริการด้านการให้กู ้ยืม เงินกู้พิเศษและโครงการจัดซ้ือท่ีดินอยู่ในระดับควรปรับปรุง                
ดา้นสวสัดิการอยูใ่นระดบัความพอใจ 

2.5 ภาวะเศรษฐกจิทางการเงินของสหกรณ์ไทย ปี 2550 

บทน า 

 เศรษฐกิจประเทศเร่ิมชะลอช่วงปี 2549 เขา้ปี 2550 ยงัเผชิญปัจจยัเส่ียงหลายเร่ือง อาทิ 
การเมือง เงินบามแขง็ค่า ราคาน ้ามนัปรับตวัข้ึนสูงเพิ่มอยา่งต่อเน่ือง และปัญหาหน้ีอสังหาริมทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพในสหรัฐประเทศคู่คา้ ส่งผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตวัลงอยา่งต่อเน่ือง ฉะนั้นเศรษฐกิจ
ของปี 2551 ถือว่ายงัเปราะบางและยงัมีปัจจยัลบท่ีมีผลกระทบเศรษฐกิจไทย 3 เร่ืองใหญ่ คือ                   
1) การเมืองท่ียงัไม่แน่นอนเงินบาทแขง็ค่า และราคาน ้ามนัพุง่สูง ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี  3  

 ดังนั้ น เศรษฐกิจสหกรณ์ไทยปี 2550 ย่อมได้รับผลประทบต่อปัจจัยเส่ียงดังกล่าว               
ข้างต้นด้วยอย่างไม่อาจหลีกเล่ียง ขบวนการสหกรณ์ไทยนั้นประกอบด้วย 3 องค์กรส าคญั คือ                 
1) กลุ่มเกษตรกร 2) สหกรณ์ และ 3) ชุมนุมสหกรณ์ นบัเป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทส าคญัทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมภาคหน่ึงของประเทศ เน่ืองจากมีจ านวนองค์กรและสมาชิกขององค์กร
ค่อนขา้งมาก โดยแต่ละองคก์รมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 



 1. กลุ่มเกษตรกร คือ องค์กรท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มบุคคลผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รวมตวักนัจดัตั้งข้ึนและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่า
ดว้ยสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกนัด าเนินกิจการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ถือเป็นล าดบัแรกของขบวนการสหกรณ์ ปัจจุบนักลุ่มเกษตรกรไทยมีจ านวน
ทั้งส้ิน 6,444 กลุ่ม  

 2. สหกรณ์ คือ องค์กรท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มบุคคลท่ีประกอบอาชีพอยู่ในหน่วยงาน
เดียวกนั อาชีพเดียวกนั หรือถ่ินฐานอยูใ่กลเ้คียงกนัรวมจดัตั้งข้ึนและจดทะเบียนสหกรณ์ มีสถานะ
เป็นนิติบุคคล ถือเป็นล าดบัท่ีสองของขบวนการสหกรณ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกภายใตห้ลกัการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แบ่งออก เป็น 7 ประเภท คือ 
1) สหกรณ์การเกษตร 2) สหกรณ์ประมง 3) สหกรณ์นิคม 4) สหกรณ์ร้านคา้ 5) สหกรณ์บริการ              
6) สหกรณ์ออมทรัพย์ และ 7) สหกรณ์เครดิตยูเ น่ียน โดย 3 ประเภทแรก จัดเป็นสหกรณ์                   
ภาคการเกษตร ส่วนท่ีเหลืออีก 4 ประเภทหลงัจดัเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ปัจจุบนัมีจ านวน
สหกรณ์ไทยรวม ทั้งส้ิน 7,517 สหกรณ์ 

 3.ชุมนุมสหกรณ์ คือ องค์กรท่ีบรรดาสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม ร้านคา้ บริการ            
ออมทรัพย ์และเครดิตยูเน่ียนรวมตวักนัจดัตั้งข้ึนและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ถือเป็นล าดับสุดท้ายของขบวนการสหกรณ์                       
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออ านวยประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจการคา้
อุตสาหกรรม หรือการบริการโดยมีระบบเครือข่ายความร่วมมือท่ีพฒันาข้ึนเป็นองค์กรกลาง              
ระดบัสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ ปัจจุบนัมีจ านวนชุมนุมสหกรณ์รวมทั้งส้ิน 113 แห่ง 

ส าหรับภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ไทยปี 2550 จ านวนทั้งส้ิน 11,572 แห่งหรือ
ร้อยละ 82.22 ของจ านวนสหกรณ์ไทยทั้ งหมด  ภายใต้การรวมตัวของสมาชิกสหกรณ์และ                     
กลุ่มเกษตรกร 10.6 ลา้นคนหรือคิดเป็นร้อยละ 16.56 ของประชากรทั้งประเทศพบวา่จ านวนองคก์ร
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.43 และจ านวนสมาชิกขององคก์รเพิ่มข้ึนเช่นกนัร้อยละ 2.76 เม่ือเทียบกบัปี 2549 

 

 

 

 

 

สหกรณ์
57%

(9.8 แสนคน)

กลุ่มเกษตรกร
42%

(7.6แสนคน)

ชุมนุมสหกรณ์
1%

(6.5 พนัสหกรณ์)

จ านวนองค์กรทั้งหมด

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์



ธุรกจิสหกรณ์และผลประกอบธุรกจิ 

 

 

 ตลอดปี 2550 สหกรณ์ไทยด าเนินธุรกิจให้บริการหกด้านมีปริมาณรวมทั้ ง ส้ิน                
1,005,123 ลา้นบาทต่อปี เฉล่ีย 83,760 ลา้น บาทต่อเดือน ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.17 เม่ือเทียบกบั
ปี 2549 พบว่าธุรกิจให้เงินกู้ยืม (สินเช่ือ) มีปริมาณธุรกิจมากท่ีสุด 628,492 ล้านบาทเป็นร้อยละ 
62.53 ของปริมาณธุรกิจรวมทั้งส้ินเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.33 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2549 หากพิจารณา
เปรียบเทียบสัดส่วนของธุรกิจภาคการเงิน ระหวา่งธุรกิจสินเช่ือกบัธุรกิจรับฝากเงินพบวา่ปริมาณ
ของการให้สินเช่ือมากกว่าปริมาณการรับฝากเงินสูงถึง 2.43 เท่า ในขณะท่ีภาคธุรกิจซ้ือ-ขาย              
พบว่า ปริมาณการจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย น้อยกว่า ปริมาณการรวบรวมพืชผลผลิต เพื่อจ าหน่าย 
0.88 เท่า ดงันั้น 

 

 

 

 

 

ธุรกจิสหกรณ์ 
ปี 2550 
(ล้านบาท) 

ปี 2549 
(ล้านบาท) 

อัตราเพิ่ม/ลด   
% 

รับฝากเงิน 258,724 200,568 29.00 
ใหเ้งินกู ้ 628,492 620,217 1.33 
จดัหาสินคา้มาจ าหน่าย 46,954 40,784 15.13 
รวบรวมผลผลิต 53,304 49,642 7.38 
แปรรูป 16,686 156 10,596.15 
ใหบ้ริการอ่ืน 963 933 3.22 
       รวมทั้งส้ิน 1,005,123 912,300 10.17 
อตัราส่วน (เท่า)    
การใหเ้งินกูย้มืต่อการรับฝากเงิน 2.43 3.09 -0.66 
การจดัหาสินคา้ต่อการรวบรวมพืชผลผลิต 0.88 0.82 0.03 



ธุรกจิสินเช่ือ 89 %

ธุรกจิจัดหาสินค้า 4 %

ธุรกจิแปรรูป 3 %

ธุรกจิรวบรวม 3%
ธุรกจิบริการ 1 %

ผลประกอบธุรกิจของสหกรณ์

 ส าหรับผลการประกอบธุรกิจของสหกรณ์ พบว่า มีก าไรทุกธุรกิจโดยร้อยละ 89.07            
เป็นผลก าไรจากธุรกิจสินเช่ือมากท่ีสุด  ภาพโดยรวมธุรกิจขยายตวัเพิ่มข้ึนทุกด้าน สมาชิกจะให้
ความส าคญักับ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจให้เงินกู้ยืม และธุรกิจรับฝากเงินค่อนข้างมาก  รายละเอียด                  
ของธุรกิจมีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธุรกิจรับฝากเงิน  ตลอดปี 2550 มีการรับฝากเงินรวมทั้ ง ส้ิน 258 ,724 ล้านบาท                         
เฉล่ีย 21,560 ลา้นบาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 25.74 ของปริมาณธุรกิจรวมทั้งส้ิน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
29.00 เม่ือเทียบกบัปี 2549 โดยแบ่งเป็นรับฝากเงินของสมาชิก 243,130 ลา้นบาท หรือร้อยละ 93.97 
และรับฝากเงินสหกรณ์และอ่ืน ๆ 15 ,594 ล้านบาทร้อยละ 6.03 โดยรับฝากประเภทออมทรัพย์            
มากท่ีสุด 

 ธุรกิจให้เงินกู้ ยืม (สินเช่ือ)  ตลอดปี 2550 ให้สินเช่ือรวมทั้ ง ส้ิน 628,492 ล้านบาท               
เฉล่ีย 52,374 ลา้นบาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 62.53 ของปริมาณธุรกิจรวมทั้งส้ิน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
1.33  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2549 แยกเป็นใหเ้งินกูย้มืแก่สมาชิก 598,254 ลา้นบาทหรือร้อยละ 95.19 
และให้กู ้ยืมแก่สหกรณ์ 30,238 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.81 โดยส่วนใหญ่ให้กู ้ยืมระยะยาว (>5ปี) 
มากท่ีสุดรองลงมาระยะสั้ น (1ปี) และระยะปานกลางตามล าดับธุรกิจมีก าไรร้อยละ 89.07                 
ของผลก าไรทั้งส้ิน 



  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ปี 2550 มีปริมาณการจัดหาสินค้าอุปโภค/บริโภค                 
มาจ าหน่ายรวมทั้ งส้ิน 46,954 ล้านบาทเฉล่ีย 3 ,913 ล้านบาทต่อเดือน  คิดเป็นร้อยละ 4.67                      
ของปริมาณธุรกิจรวมทั้ ง ส้ิน เพิ่ม ข้ึนร้อยละ 15.13 สินค้า ท่ีจัดหามาจ าหน่ายส่วนใหญ่                         
เป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิงมากท่ีสุดรองลงมาเป็นสินคา้เพื่อการเกษตร (ปุ๋ย ยา พนัธ์ุ วสัดุการเกษตร ฯ)       
แ ละสินคา้ทัว่ไป ธุรกิจมีก าไรร้อยละ 4.23 ของผลก าไรทั้งส้ิน 

 ธุรกจิรวบรวมพืชผลผลติเพ่ือจ าหน่าย ปี 2550 มีปริมาณการรวบรวมพืชผลผลิตผลทั้งส้ิน 
53,304 ล้านบาท เฉล่ีย 4,442 ล้านบาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของปริมาณธุรกิจรวมทั้งส้ิน
ขยายเพิ่มตวัข้ึนจากปี 2549 ร้อยละ 7.38 โดยส่วนใหญ่รวบรวมผลผลิตยางพารามากท่ีสุด รองลงมา
ขา้วเปลือก น ้านมดิบ ธุรกิจมีก าไรร้อยละ 2.53 ของผลก าไรทั้งส้ิน 

 ธุรกจิแปรรูป ปี 2550 มีปริมาณการแปรรูปสินคา้รวมทั้งส้ิน 16,686 ลา้นบาท เฉล่ีย 1,390 
ลา้นบาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของปริมาณธุรกิจรวมทั้งส้ินโดยส่วนใหญ่แปรรูปน ้ านมดิบ
มากท่ีสุด  รองลงมาขา้วเปลือก อาหารสัตวธุ์รกิจ มีก าไรร้อยละ 3.02 ของผลก าไรทั้งส้ิน 

 ธุรกิจให้บริการอ่ืน ปี 2550 การให้บริการดา้นอ่ืน ๆ แก่สมาชิกรวมทั้งส้ิน 963 ลา้นบาท
เฉล่ีย 802 ลา้นบาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของปริมาณธุรกิจรวมทั้งส้ิน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.22 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน ธุรกิจมีก าไรร้อยละ 1.14 ของผลก าไรทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์คือสถาบันการเงินแบบหน่ึงท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลท่ีมีอาชีพอย่าง
เดียวกนั รวมตวักนัจดัตั้งและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นสหกรณ์ชนิดจ ากดั มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล  สหกรณ์ประเภทน้ีจึงนิยมตั้ งในหมู่ของผู ้มีรายได้ประจ าได้แก่ ข้าราชการ                  
พนักงานรัฐวิสากิจ บริษทั ห้างร้าน และโรงงานทัว่ไป การด าเนินงานกระท าการในขอบเขต
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคับมี 2 ประการคือ 1) ส่งเสริมการออมทรัพย์ 2) ให้เงินกู้                     
แก่สมาชิกโดยคิดอตัราดอกเบ้ียเป็นธรรม ปัจจุบนัมีจ านวนสหกรณ์ออมทรัพยท์ั้งส้ิน 1,299 แห่ง 
 ปี 2550 ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์1,237 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
95.23 ของจ านวนสหกรณ์ออมทรัพยท์ั้งส้ิน พบวา่ เศรษฐกิจโดยรวมขยายตวัเพิ่มข้ึนทุกดา้น มีมูลค่า
ธุรกิจ 776,255 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.38 มีผลก าไร 27,830 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.60 เม่ือ
เทียบกบัปี 2549 ผลสรุปมีดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2549 
(ลา้นบาท) 

อตัราการ△ 
+,- (%) 

จ านวนสมาชิก (คน) 2,350,776 2,262,453 +3.90 
ทุนด าเนินงาน 739,184 683,259 +8.18 
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์    
รับฝากเงิน 204,024 156,972 +29.90 
ใหเ้งินกูย้มื 572,203 565,898 +1.11 
จดัหาสินคา้มาจ าหน่าย 28 16 +75.08 
ใหบ้ริการ - 4 - 
     รวม 776,265 722,890 +7.38 
ผลการด าเนินงาน    
รายได ้ 47,007 38,789 +21.19 
ค่าใชจ่้าย 19,177 13,851 +38.45 
ก าไรสุทธิ 27,830 24,938 11.60 
ดชันีช้ีวดัทางการเงิน    
อตัราหน้ีคา้งช าระ (%) 0.39 4.82 -4.43 
อตัราหน้ีภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ (บาท) 0.26 0.29 -10.34 
รายไดเ้ฉล่ียคน (บาท) 19,996 176,116 +13.51 
หน้ีเฉล่ียต่อคน (บาท) 268,518 265,745 +1.04 
เงินออมเฉล่ียต่อคน (บาท) 234,937 228,214 +2.94 

 



2.6 การตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

บทน า 

 การตรวจสอบกิจการ  เป็นกระบวนการท่ีส าคญัประการหน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพ                 
การด า เนินงานของสหกรณ์ในประเทศไทย   เพราะถ้าสหกรณ์ใดมีผู ้ตรวจสอบกิจการ                                      
ท  าการตรวจสอบการด า เนินงานด้านต่าง ๆ อย่างสม ่ า เสมอตลอดทั้ งปีแล้ว  ก็จะช่วยให้
คณะกรรมการและพนักงานของสหกรณ์รวมทั้ งท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ได้รับทราบว่าผลการ
ปฏิบัติ ง าน เ ป็นไปโดย ถูกต้องตามกฎหมาย   ข้อบังคับ   ระ เ บียบ ท่ีก าหนดไว้ห รือไม่                                     
และบรรลุวตัถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  รวมทั้งในกรณีท่ีสหกรณ์ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งหรือมีปัญหา            
ในการด าเนินงานจะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหเ้รียบร้อยและเหมาะสมรัดกุมต่อไป 

เหตุผลทีก่ฎหมายก าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกจิการ 

 ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์พ.ศ. 2511 มาตรา 25 ก าหนดเก่ียวกบัผูต้รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ไวด้งัน้ีคือ 

 “สหกรณ์จ ากดั  อาจมีผูต้รวจสอบกิจการคนหน่ึงหรือหลายคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์จ ากดั  แลว้ท ารายงาน
เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่” 

 เม่ือพิจารณาถึงบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวขา้งต้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายสหกรณ์                
มีเจตนารมณ์ท่ีจะให้ผูต้รวจสอบกิจการเป็นตวัแทนของสมาชิกไปท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างาน
ของคณะกรรมการ และพนกังานของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย และเกิดประโยชน์แก่
สมาชิกโดยส่วนรวมตามหลกัและวธีิการสหกรณ์ 

คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ 

 โดยเหตุท่ีผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
พนักงานของสหกรณ์ เพราะฉะนั้นกฎหมายสหกรณ์จึงก าหนดคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งผู ้
ตรวจสอบกิจการไวว้่า ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกเท่านั้น ดงันั้น ท่ีประชุมใหญ่
สหกรณ์จะเลือกตั้ งกรรมการด าเนินการหรือผู ้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได ้

 

 

 



จ านวนผู้ตรวจสอบกจิการ 

 เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้สหกรณ์อาจมีผูต้รวจสอบกิจการคนหน่ึงหรือหลายคนก็ได้
ดว้ยเหตุน้ีในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการหลายคน  จึงมีแนวปฏิบติั
ในขอ้บงัคบัของสหกรณ์บางประเภท  ก าหนดใหผู้ต้รวจสอบกิจการเลือกตั้งในระหวา่งกนัเองเป็น - 
หวัหนา้ตรวจสอบกิจการคนหน่ึง แลว้เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ซ่ึงเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการทราบ 

อายุการปฏิบัติหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกจิการ 

 ตามข้อบังคับของสหกรณ์  โดยทั่วไปก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของ                  
ผูต้รวจสอบกิจการไวด้งัน้ี 

 1. การให้ผู ้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหน่ึงปี  โดยให้ถือว่า                       
ผูต้รวจสอบกิจการเป็นอนัพน้จากต าแหน่งหน้าท่ี  เม่ือท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ไดพ้ิจารณาวินิจฉัย
รายงานของผูต้รวจสอบกิจการเสร็จแลว้ 

 2. เม่ือครบก าหนดเวลาตามขอ้ 1. แลว้  ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้
ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน 

 3. ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกก็ได ้

ขอบเขตในการปฏิบัติงานและอ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกจิการ 

 เม่ือพิจารณาขอ้บงัคบัของสหกรณ์โดยทัว่ไปแลว้  อาจสรุปขอบเขตการปฏิบติังานและ
อ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบกิจการได ้ ดงัน้ี 

 1. ขอบเขตในการปฏิบติังาน  ในการตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และมติท่ีประชุมใหญ่  ตลอดจนทางอนัสมควรเพื่อให้บงัเกิดผลดี
แก่สหกรณ์ 

 2. อ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบกิจการ  ในการตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการ               
มีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

 

 

 

 



  (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชีทะเบียนและการเงิน   ตลอดจนทรัพย์สิน
หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

  (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์เพื่อประเมินผล  และอาจใหข้อ้แนะน าแก่กรรมการด าเนินการ  ผูจ้ดัการและพนกังานอ่ืน ๆ 
ของสหกรณ์ทั้งทางวชิาการและทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ  

  (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์  ตลอดจน
หนงัสือสัญญาจา้งและหลกัประกนั 

  (4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงานและการใชจ่้ายเงินตามประมาณการรายจ่าย
ขอสหกรณ์ 

  (5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน  ขอ้บงัคบัและระเบียบ  ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการ 

  (6) ตรวจสอบการปฏิบติังานขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์  หรือ
กิจการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร  หรือท่ีเห็นวา่จะก่อใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์    
  อ น่ึ ง    ผู ้ต ร ว จสอบ กิ จ ก า รขอ งสหก ร ณ์ อ า จ เ ข้ า ร่ ว มป ระ ชุ ม ให ญ่ แ ล ะ                                     
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้เสมอไม่ว่าข่าวใด ๆ ทั้ ง น้ี   เพื่อช้ีแจงเก่ียวกับรายงาน                         
การตรวจสอบกิจการ  ซ่ึงเสนอต่อท่ีประชุมนั้น ๆ 

การศึกษาและการ ส ารวจเบื้องต้น 

 การศึกษาและส ารวจเบ้ืองต้นเป็นขั้นตอนแรกของการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ
กล่าวคือ  เป็นกระบวนการเร่ิมต้นในการเรียนรู้  และท าความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงาน                   
ของสหกรณ์ท่ีจะท าการตรวจสอบ  อนัจะน าไปสู่การวางแผนงานตรวจสอบกิจการให้เหมาะสม
รัดกุมต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

 การศึกษาและส ารวจเบ้ืองตน้มีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

 1. เพื่อให้ผูต้รวจสอบกิจการได้มีความรู้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานด้าน            
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ท่ีจะท าการตรวจสอบ 

 2. เพื่อให้ผูต้รวจสอบกิจการไดมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์เพียงพอท่ีจะ
ก าหนดแผนงานตรวจสอบกิจการไดถู้กตอ้งเหมาะสม 



วธีิการศึกษาและส ารวจเบื้องต้น 

 ผูต้รวจสอบกิจการ  ควรด าเนินการศึกษาและส ารวจเบ้ืองตน้ส าหรับสหกรณ์ท่ีตรวจสอบ 
ดงัน้ี 

 1. ประสานงานกบักรรมการ   ผูจ้ดัการและพนกังานสหกรณ์  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  เช่น  การเขา้ร่วมประชุมช้ีแจงถึงขอบเขตการตรวจสอบกบัคณะกรรมการ  ผูจ้ดัการและ
พนักงานของสหกรณ์  และการพบปะสนทนากบับุคคลดงักล่าวนอกเหนือจากการประชุมเพื่อ              
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบ 

 2. สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และแนวทางปฏิบติังาน            
ดา้นต่าง ๆ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 3. ศึกษาเอกสารหลกัฐานของสหกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานและปฏิบติังาน 

 4. สังเกตการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  ผูจ้ดัการ  และพนกังานของสหกรณ์ 

 5. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาและส ารวจเบ้ืองตน้ให้เป็นระบบท าการวเิคราะห์และประเด็น
ขอ้มูลดงักล่าว สรุปขอ้มูลทั้งหมด แลว้น ามาใชก้ าหนดแผนงานตรวจสอบกิจการต่อไป 

  เร่ืองพีค่วรศึกษาและส ารวจเบื้องต้น 

 ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์  ควรศึกษาขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในงานตรวจสอบ  ดงัน้ี 

 1. การศึกษาขอ้มูลทัว่ไป 

  1.1 ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์   เพื่อจะไดท้ราบถึงวตัถุประสงค์  ขอบเขต
และวิธีการด าเนินงานของสหกรณ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  และมีความเขา้ใจถึงแนวปฏิบติังาน
ของสหกรณ์ดา้นต่าง ๆ ท่ีก าหนดเป็นระเบียบไว ้

  1.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสหกรณ์ท่ีต้องท าความเขา้ใจ      
คือ  พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2511 (และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2524) เพราะเป็นกฎหมาย
แม่บทท่ีวางหลักเกณฑ์การด าเนินงานแก่สหกรณ์  ส่วนกฎหมายอ่ืน  เช่น  กฎหมายภาษีอากร          
และกฎหมายเก่ียวกบัการเงิน  เป็นตน้  ควรท าความเขา้ใจเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์เท่านั้น 

  1.3 ลกัษณะการด าเนินธุรกิจและปริมาณธุรกิจ เพื่อให้ทราบลกัษณะและวิธีการ
รวมทั้งปริมาณการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้ทราบว่าธุรกิจหลกัของสหกรณ์คืออะไร และ
ธุรกิจเสริมของสหกรณ์คืออะไร วิธีด าเนินธุรกิจท าอย่างไร อะไรคือตน้ทุนและอะไรคือรายได้
รวมทั้งมีธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด วิธีการศึกษาท าไดโ้ดยพิจารณาแผนการด าเนินงานและงบประมาณ



ประจ าปีของสหกรณ์ พิจารณางบการเงินหรืองบทดลอง และสอบถามขั้นตอนการด าเนินธุรกิจจาก
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

  1.4 สถานภาพทัว่ไปหรือขนาดของกิจการ เพื่อให้ทราบฐานะการเงินเป็นอย่างไร
รวมทั้งความเจริญเติบโตของกิจการของสหกรณ์ท่ีตรวจสอบ โดยศึกษาเก่ียวกบัจ านวนสมาชิก
สินทรัพย์ หน้ีสิน ทุนของสหกรณ์ และเขตพื้นท่ีด าเนินงานของสหกรณ์ ส าหรับข้อมูลท่ีใช้
ประกอบการพิจารณา คือ งบการเงินปีล่าสุด งบทดลองหรืองบการเงินระหว่างปี (ถ้ามี)                 
และรายงานผลการปฏิบติังานประจ าเดือนของฝ่ายจดัการ 

  1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน  ท าได้โดย
สอบถามข้อมูลจากกรรมการหรือผูจ้ ัดการของสหกรณ์ รวมทั้ งศึกษาจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าเดือน และรายงานผลการปฏิบติังานประจ าเดือนของผูจ้ดัการ ทั้งน้ี เพื่อจะได้
ทราบปัญหาและอุปสรรคของสหกรณ์ สาเหตุของปัญหา และสหกรณ์โดยก าหนดแนวทางแกไ้ขไว้
เพียงใดและเหมาะสมหรือไม่ 

  1.6 รายงานกิจการประจ าปีของสหกรณ์ เน่ืองจากรายงานกิจการประจ าปีเป็น
รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีทุกการท่ีสหกรณ์ตอ้งจดัท าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ ดงันั้น
การศึกษารายงานกิจการประจ าปี จะช่วยให้ทราบขอ้มูลการบริหารและการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ 
ของสหกรณ์รวมทั้งจะไดท้ราบถึงแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละปีดว้ย 

  1.7 ระเบียบ ค าแนะน า และทั้งสองขอพองรัชกาลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาขอ้ก าหนด
และข้อแนะน าท่ีทางราชการได้ก าหนดให้สหกรณ์ท่ีปฏิบติั ได้แก่ ระเบียบและค าแนะน าของ               
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยให้ทราบ
วา่ขอ้ก าหนดและขอ้แนะน าท่ีสหกรณ์ตอ้งปฏิบติันั้นมีอะไรบา้ง 

  1.8 รายงานการสอบบัญชีของผู ้สอนบัญชี ปีก่อน ๆ เน่ืองจากรายงานการ                     
สอบบญัชีสหกรณ์ เป็นรายงานท่ีเป็นความเห็น ผลการวิเคราะห์ ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของ
ผูส้อบบัญชี ท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์อย่างเป็นอิสระรและเท่ียงธรรม ดังนั้ น
การศึกษาขอ้มูลจากรายงานการสอบบญัชีสหกรณ์จะเป็นประโยชน์ในการวางแลว้แต่ตรวจสอบ
กิจการไดม้าก 

  1.9 รายงานการตรวจสอบกิจการของปีก่อน ในกรณีท่ีสหกรณ์ได้เลือกตั้ ง                   
ผูต้รวจสอบกิจการในปีก่อน ๆ การศึกษารายงานการตรวจสอบกิจการในระหวา่งเดือนและประจ าปี  
จะช่วยใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนปัจจุบนัไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัการเงินการบญัชีและการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ส าหรับปีก่อนอีกทางหน่ึงดว้ย 



 2. การศึกษาระบบการควบคุมภายใน 

      การควบคุมภายใน ไดแ้ก่ แผนการจดัหน่วยงาน วิธีปฏิบติังานท่ีประสานสัมพนัธ์กนั 
และมาตรการต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนและถือปฏิบติัภายในกิจการ เพื่อป้องกนัรักษาสินทรัพย ์รวมทั้ง
สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการบญัชี เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามนโยบายท่ีผูบ้ริหารไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี การควบคุม
ภายในมิไดจ้  ากดัอยู่เฉพาะแต่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักิจการทางดา้นการบญัชีและการเงิน
เท่านั้น แต่จะเขา้ไปแทรกอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกนัไม่ให้มีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนไดโ้ดยง่าย
และหากจะมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะท าให้ทราบโดยเร็ว ตวัอย่างเช่น นโยบายการจา้งพนักงาน
ก าหนดให้มีการอนุมติัก่อนท่ีจะมีการจา้ง หรือการก าหนดใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะเท่านั้น
ท่ีมีสิทธ์ิเขา้ไปจบัตอ้งทรัพยสิ์นได ้เป็นตน้ ทั้งน้ี ในการศึกษาระบบการควบคุมภายในจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาในเร่ืองต่าง ๆเหล่าน้ีดว้ย คือ 

 2.1 โครงสร้างองคก์ารของสหกรณ์ 

  ก. การจดัแบ่งส่วนงาน เป็นการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนงานต่าง ๆ   ใน
สหกรณ์ ท าใหท้ราบวา่กิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์แบ่งส่วนออกเป็นอยา่งไร ใครจะตอ้งรายงานต่อ
ใครและใครมีอ านาจหน้าท่ีเหนือใคร สหกรณ์ทุกแห่งจ าเป็นต้องมีแผนการจดัแบ่งส่วนงานท่ี                
เขา้ใจง่าย เพื่อใหพ้นกังานทุกคนทราบหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตน 
  หลกัส าคญัของการควบคุมภายในเก่ียวกบัแผนการจดัแบ่งส่วนงาน คือ การไม่จดั
ให้ส่วนงานหน่ึงส่วนงานใดมีหน้าท่ีในการปฏิบติังานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตั้งแต่ต้นจนจบ ตอ้งจดั
แบ่งแยกส่วนงานดา้นปฏิบติัการกบังานบนัทึกบญัชีออกจากกนั 

  

 

        

 

  

 

 

 



ตัวอย่างผงัการจัดการองค์การของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิก สมาชิก 

ท่ีประชุมใหญ่ 

สมาชิก 

ผูต้รวจสอบกิจการ 

คณะกรรมการ 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี 

เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วย 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายจัดการ 



การศึกษาเร่ืองการจดัแบ่งส่วนงาน ท าได้โดยขอดูผงัการจากองค์การของสหกรณ์ กรณีสหกรณ์
ไม่ไดจ้ดัท าไว ้ผูต้รวจสอบกิจการอาจศึกษาไดโ้ดยการสอบถามผูจ้ดัการหรือกรรมการสหกรณ์ท่ี
รับผิดชอบโดยตรง และเม่ือสอบถามแล้วควรจดัท าเปล่ียนแผนภูมิแสดงผงัการจดัองค์การตาม
บุคลากรท่ีสหกรณ์มีอยูโ่ดยแสดงในท านองเดียวกบัท่ีปรากฏในตวัอยา่ง เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ อน่ึง 
ในขั้นของการศึกษาผงัการจัดแบ่งส่วนงานท่ีผูต้รวจสอบกิจการควรค านึงถึงหลักส าคัญของ           
การควบคุมภายใน เก่ียวกบัแผนการจดัแบ่งส่วนงานดงัไดก้ล่าวมาขา้งตน้ คือ ตอ้งแยกงานท่ีเก่ียวกบั
การปฏิบติัออกจากส่วนงานเก่ียวกบังานบนัทึกบญัชี 

  ข. การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน หลักส าคญัของการ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ ตอ้งไม่ให้พนักงานคนหน่ึงคนใด
ควบคุมงานเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดตั้งแต่ตน้จนจบ เพราะมิฉะนั้นแลว้ อาจเกิดความทุจริตไดง่้าย หรืออาจ
มีข้อผิดพลาดท่ีไม่มีใครพบดังนั้ นจึงต้องแยกให้งานด้านปฏิบัติการ การดูแลรักษาสินทรัพย์               
การบญัชี รวมทั้งการตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากกนั เพื่อใหมี้การควบคุมกนัได ้แต่ขณะเดียวกนั
ก็ตอ้งใหมี้การประสานงานท่ีดีดว้ย 
  การแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ การแบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นการปฏิบติังานกบั
การบญัชี กล่าวคือ แผนกท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติังาน ตอ้งไม่เป็นผูจ้ดัท าบญัชีและรายงานผลเพื่อ
แสดงผลงานของตนเอง ตวัอยา่งเช่น ถา้มอบหมายให้พนกังานบญัชีประจ าหน่วยเป็นผูรั้บเงินช าระ
หน้ีจากสมาชิก และท าหนา้ท่ีบนัทึกบญัชียอ่ยลูกหน้ีดว้ยแลว้ พนกังานอาจจะท าการทุจริตโดยการ
ยกัยอกเงินท่ีไดรั้บไปใชส่้วนตวัโดยไม่มีผูใ้ดตรวจพบในเวลานั้น 

  การศึกษาการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน และของบุคคล
ต่าง ๆ ในสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกิจการอาจศึกษาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 

  1.  ข้อบังคับของสหกรณ์   ซ่ึงระบุอ านาจหน้า ท่ีของท่ีประชุมใหญ่  และ
คณะกรรมการด าเนินการ 

  2. ระเบียบของสหกรณ์ ไดแ้ก่ ระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ และในบางสหกรณ์อาจมีระเบียบว่าด้วย
พนกังานสหกรณ์ ก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานไวอี้กดว้ย 

  3. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ในบางสหกรณ์คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานไวใ้นการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 



  4. สอบถามฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการ ในสหกรณ์ท่ีไม่ได้ก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของพนกังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร อาจสอบถามไดจ้ากผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการ
ด าเนินการวา่ไดก้ าหนดใหพ้นกังานคนใดรับผดิชอบปฏิบติังานใดบา้ง 

  เม่ือไดท้ราบถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและพนกังานแต่ละคน
แลว้จะตอ้งพิจารณาดว้ยวา่หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีสหกรณ์ก าหนดไวน้ั้น เพิ่มไปตามหลกัการ
ควบคุมภายในท่ีดีหรือไม่ อย่างไรก็ตามต้องค านึงถึงข้อจ ากดัขอสหกรณ์ด้วย เช่น สหกรณ์ไม่
สามารถแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามหลกัการควบคุมภายในท่ีดีได ้เพราะไม่สามารถจดัจา้ง
พนกังานไดค้รบทุกต าแหน่งอาจจ าเป็นตอ้งให้พนกังานคนใดคนหน่ึงปฏิบติังานหลายดา้น ซ่ึงขดั
กบัหลกัการควบคุมภายในท่ีดี แต่ก็รณีเช่นน้ีตอ้งพิจารณาดว้ยวา่สหกรณ์ไดก้ าหนดวิธีการควบคุม
อยา่งอ่ืนเพื่อทดแทนขอ้บกพร่องน้ีหรือไม่ 

  ค. การจดัระบบงาน หมายถึงขั้นตอนของงานแต่ละงาน ซ่ึงก าหนดทางเดินของ
งานตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนกระทัง่ถึงจุดสุดทา้ย โดยบอกใหท้ราบถึงผูป้ฏิบติัและวธีิการปฏิบติั 
 การศึกษาการจดัระบบงาน โดยสอบถามการปฏิบติังานจริงจากผูป้ฏิบติัและควรศึกษา
เป็นระบบ ๆ ดงัน้ี 

  1. การรับจ่ายคืนค่าหุน้ 
  2. การจ่ายเงินกูแ้ก่สมาชิก 
      2.1 การจ่ายเงินกูส้ามญั  
      2.2 การจ่ายเงินกูพ้ิเศษ 
      2.3 การจ่ายเงินกูฉุ้กเฉิน 
  3. การรับช าระหน้ีจากสมาชิก 
      3.1 การรับช าระหน้ีระหวา่งเดือน (ช าระพิเศษ) 
      3.2 การรับช าระหน้ีประจ าเดือน 
  4. การรับ – ฝากจ่ายคืนเงินรับฝาก 
  5. การจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ       
  อน่ึง เพื่อให้สามารถทราบวา่ระบบงานมีการซ ้ าซ้อน หรือมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีไม่
เหมาะสมระหว่างผูป้ฏิบัติ ให้น าข้อมูลท่ีได้จากการสอบถาม มาจัดท าแผนภาพ (flowchart)                
แสดงขั้นตอนของงานและทางเดินของเอกสาร ดงัตวัอยา่งแผนภาพทางเดินเอกสารท่ีปรากฏในเร่ือง
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

  

 



 2.2 บุคลากรของสหกรณ์  

  ก. การจดับุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบังาน เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงต่อ
ผลส าเร็จของสหกรณ์ เพราะการใชพ้นกังานท่ีมีคุณสมบติัไม่ตรงกบังานท่ีมอบหมาย อาจน าความ
เสียหายมาสู่สหกรณ์ได้ง่าย และในทางกลบักนัหากใช้ผูท่ี้มีคุณสมบติัสูงกว่างาน ก็จะก่อให้เกิด
ความไม่ประหยดัเป็นการสูญเปล่าไดเ้ช่นกนั การใชพ้นกังานท่ีเหมาะสมน้ีจะเร่ิมตั้งแต่การรับสมคัร
บุคคลเขา้มาท างานตลอดจนการเล่ือนต าแหน่งและการฝึกอบรมดว้ย 
  ตามหลักการบริหารงานจะต้องมีการก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบติัของ
บุคคลส าหรับต าแหน่งแต่ละต าแหน่ง เพื่อให้การบรรจุคนเขา้ท างานเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สามารถปฏิบติังานใหลุ้ล่วงไปได ้เร่ืองดงักล่าวผูต้รวจสอบกิจการนกัศึกษาจากคุณสมบติัของบุคคล
ท่ีก าหนดไวแ้ต่ละต าแหน่งและเปรียบเทียบกบับุคคลท่ีปฏิบติังานจริง โดยสอบถามจากผูป้ฏิบติังาน
ปัจจุบนั 
  ข. ความรู้ความสามารถของพนักงาน ในบางสหกรณ์อาจจะไม่สามารถจดัหา
บุคคลท่ีเหมาะสมกบังานได ้จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงความรู้ความสามารถของพนกังานผูป้ฏิบติังาน
ดงันั้นผูต้รวจสอบกิจการอาจศึกษาจากระยะเวลาในการท างานในหนา้ท่ีนั้น ๆ การเขา้รับการอบรม
ในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความช านาญงาน และจากผลงานของผูป้ฏิบติังานเอง เช่นความรู้
ความสามารถของพนกังานบญัชีจากผลการบนัทึกรายการในสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ ขั้นปลาย
การจดัท าใบส าคญั เป็นตน้ 

 2.3 การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี เป็นวิธีการท่ีผูบ้ริหารก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในล าดบัถดัไป ลกัษณะของงานท่ีมอบหมายไดแ้ละไม่ไดมี้ ดงัน้ี 

  - อ านาจหนา้ท่ีท่ีตอ้งมอบหมาย เป็นอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจประจ าวนัเพื่อ
ความส าเร็จของงาน 

  - อ านาจหนา้ท่ีท่ีสามารถมอบหมาย คือการบริหารนโยบาย 

  - อ านาจหนา้ท่ีท่ีไม่สามารถมอบหมาย คืออ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจนโยบาย 

  ก. อ านาจการอนุมติัและสั่งการแต่ละระดบั ควรก าหนดผูมี้อ านาจอนุมติัรายการท่ี
เกิดข้ึนแต่ละรายการในแต่ละระดบั โดยค านึงถึงความส าคญัของรายการ เช่น ให้ผูจ้ดัการมีอ านาจ
อนุมติัรายการจ่ายค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในวงเงิน 20,000 บาท รายการใดท่ีจ านวนเงินมากกว่า 
20,000 บาท ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือการจ่ายเงินกูส้ามญั และเงินกูพ้ิเศษ
ตอ้งผา่นการอนุมติัโดยคณะกรรมการ ส่วนเงินกูฉุ้กเฉินใหผู้จ้ดัการเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติั เป็นตน้ 
   



  ข. การมอบอ านาจการอนุมัติและการสั่งการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบติังานจึงจ าเป็นตอ้งมีการมอบอ านาจการอนุมติัการสั่งการ เช่น สมาชิกมอบอ านาจในการ
จดัการแก่คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการจะตดัสินใจนโยบายการบริหาร
สหกรณ์และมอบหมายการตดัสินใจด าเนินการแก่ผูจ้ดัการสหกรณ์ ผูจ้ดัการสหกรณ์เป็นผูต้ดัสินใจ
กลยุทธ์และตดัสินใจประจ าวนัเพื่อด าเนินงาน ส่วนการท างานภายในสหกรณ์ผูจ้ดัการสหกรณ์จะ
มอบอ านาจแก่หวัหนา้แผนก และหวัหนา้แผนกจะมอบอ านาจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั ซ่ึงผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีจะมีอ านาจสั่งการในเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ผูต้รวจสอบกิจการอาจศึกษาอ านาจของการอนุมติั และการมอบอ านาจการอนุมติัจาก
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือจากเอกสารของสหกรณ์ ซ่ึงการมอบหมายอ านาจ
น้ีสหกรณ์จะตอ้งท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีเป็นมติของท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
จะตอ้งปรากฏในรายงานการประชุมดว้ย 

 2.4 ระบบควบคุมทางบญัชีประกอบดว้ย 

  ก. ระบบบญัชีและคู่มือการบญัชี สหกรณ์ท่ีมีการควบคุมภายในท่ีดีตอ้งมีการก าหนด
ระบบบญัชีท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับ
รายงานทางบญัชีท่ีตอ้งการ ช่วยป้องกนัความผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูล เป็นประโยชน์ในการ
ควบคุมสินทรัพย์และก าหนดความรับผิดชอบของพนักงานบางเร่ือง และยงัช่วยให้พนักงาน
สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยรวดเร็วและสม ่าเสมอดว้ย 
  ส าหรับระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ก าหนดล าดับ
ขั้นตอนในการรวบรวมขอ้มูล รูปแบบเอกสาร สมุดบญัชี การบนัทึก และการรายงานทางการบญัชี
ไวเ้ป็นคู่มือการบญัชีส าหรับสหกรณ์ออมทรัพยแ์ลว้ ดงันั้น ผูต้รวจสอบกิจการจึงอาจศึกษาได้โดย
เปรียบเทียบการจดัท าเอกสาร การบนัทึกรายการ และการรายงานของสหกรณ์ท่ีตรวจสอบ กบัคู่มือ
การบญัชีส าหรับสหกรณ์ออมทรัพยด์งักล่าว 

  อน่ึง ล าดบัขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล และการบนัทึกรายการบญัชี ปรากฎตามแผนผงั
ระบบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์ดงัน้ี 

  ข. ระบบเอกสารและการบนัทึกรายการบญัชี การท่ีสหกรณ์จะสามารถรวบรวมขอ้มูล
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องนั้น จ าเป็นต้องมีระบบเอกสารและการบันทึกรายการบัญชีท่ีดีและ
สอดคลอ้งกบัรายงานทางการบญัชีท่ีตอ้งการ 

   ระบบเอกสาร ไดแ้ก่ การจดัให้มีเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีอย่างครบถว้น
กรณีเป็นเอกสารภายในควรก าหนดรูปแบบให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างเพียงพอ ควรมี



หมายเลขก ากบัเพื่อให้สามารถควบคุมไดแ้ละใชเ้ป็นหลกัในการประมวลขอ้มูลทางบญัชี เอกสารท่ี
ส าคญัเช่นใบเสร็จรับเงินควรจดัใหมี้ผูดู้แลการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน 
   การบนัทึกรายการบญัชี การก าหนดให้มีการบนัทึกรายการบญัชีท่ีดีจะช่วยให้
สหกรณ์มีการจดับนัทึกเหตุการณ์อยา่งครบถว้นและชดัเจน ซ่ึงจะส่งผลใหส้ามารถรายงานขอ้มูลได้
อยา่งชดัเจนเช่นกนั ส าหรับการบนัทึกรายงานบญัชีของสหกรณ์ออมทรัพยมี์ขั้นตอนตามล าดบั ดงัน้ี 
   1. การบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนประจ าวนัในสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ ซ่ึงเรียกว่า"
สมุดสรุปประจ าวนั" 
   2. น ารายการท่ีบนัทึกในสมุดสรุปประจ าวนัมาแยกประเภทของรายการท่ีเกิดข้ึน
เป็นแต่ละบญัชี ๆ ในสมุดลงบญัชีทัว่ไป 

   ส าหรับรูปแบบของเอกสาร สมุดสรุปประจ าวนัและสมุดลงบญัชีทัว่ไป รวมทั้ง
วิธีการบนัทึกรายการปรากฎตามคู่มือระบบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์ดงันั้นในการศึกษาระบบ
เอกสารและการบนัทึกรายการบญัชี ผูต้รวจสอบกิจการจึงควรเปรียบเทียบการใชเ้อกสาร สมุดบญัชี
ซ่ึงสหกรณ์ใช้จริง กบัเอกสารและสมุดบญัชีตามคู่มือระบบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์หากมีส่วน
แตกต่างผูต้รวจสอบกิจการตอ้งพิจารณาดูว่า การท่ีสหกรณ์ก าหนดแบบเอกสารหรือการบนัทึก
รายการบญัชีต่างออกไปนั้น เหมาะสมกบัลกัษณะของรายการท่ีเกิดข้ึน ช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีเพียงพอ
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัแบบรายการทางการบญัชีเพียงใด 

  ค. งบประมาณ งบประมาณเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการบริหารงาน เป็นเคร่ือง
ช้ีใหเ้ห็นเป้าหมายของสหกรณ์ในรูปของจ านวนเงิน ช้ีใหเ้ห็นแผนงานท่ีประมาณไว ้ระบุจ านวนเงิน
ท่ีตอ้งการใชจ่้ายในระยะเวลา 1 ปี และจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากแหล่งต่าง ๆ 

  ผูต้รวจสอบกิจการอาจศึกษางบประมาณของสหกรณ์จากรายงานการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ แลว้
เปรียบเทียบผลงานจริงกบังบประมาณเป็นระยะ ๆ 

 2.5 แนวทางปฏิบติังาน 

  ก. ระเบียบปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ สหกรณ์ควรก าหนดระเบียบในเร่ืองต่าง ๆ ไวเ้พื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานไดแ้ก่ 

  - ระเบียบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการรับการจ่ายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ 

  - ระเบียบวา่ดว้ยวธีิการเก่ียวกบัฝากเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานเก่ียวกบั
การรับฝาก และจ่ายคืนเงินฝาก 



  - ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานเก่ียวกบั
การจ่ายเงินใหส้มาชิกกูป้ระเภทต่าง ๆ และการรับช าระหน้ี  
ฯลฯ 
  ผูต้รวจสอบกิจการควรศึกษาระเบียบต่าง ๆ และการพิจารณาด้วยว่าสหกรณ์ได้
ก าหนดระเบียบไวค้รบถว้นและครอบคลุมธุรกิจของสหกรณ์หรือไม่ 
  ข. คู่ มือปฏิบัติงาน เป็นการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับผู ้ปฏิบัติ                       
ทุกขั้นตอน ดังนั้น หากสหกรณ์ได้มีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานแต่ละต าแหน่งไวจ้ะช่วยให้                     
ผูป้ฏิบติัทราบวิธีการท างานแต่ละขั้นตอนอย่างชดัเจน ช่วยลดความผิดพลาดต่าง ๆ ประหยดัเวลา
การสอนงานและช่วยให้ได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีผูต้รวจสอบกิจการอาจศึกษา            
คู่มือปฏิบติังานเปรียบเทียบกบัการปฏิบติังานจริง 

สรุป 

 การส ารวจเบ้ืองตน้ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัไดก้ล่าวแลว้ในขอ้ 1 และ 2 ตามล าดบั อาจใชเ้ทคนิค
ในการศึกษาขั้นตน้ ดงัน้ี 

 1. ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง จากค าสั่ ง  ระเบียบปฏิบัติงาน คู่ มือปฏิบัติงาน 
หนังสือเวียนต่าง ๆ ค าสั่งแต่งตั้ งโยกยา้ยผูป้ฏิบติังาน รายงาน แฟ้มจดหมายโต้ตอบ และแฟ้ม
กระดาษท าการ 

 2. สัมภาษณ์ พนกังานผูรั้บผดิชอบแผนกงานนั้น และผูป้ฏิบติังาน ตลอดจนบุคคลท่ีรู้เร่ือง
เก่ียวกบังานนั้น ๆ  

 3.  ใช้แบบสอบถาม   โดยผู ้ตรวจสอบกิจการใช้แบบสอบถามท่ีจัดท า ข้ึนตาม                            
ความเหมาะสมครอบคลุมเร่ืองราวต่าง ๆ ของแผนกงานนั้น ๆ 

 เทคนิคต่าง ๆ ขา้งตน้น้ีจ  าเป็นตอ้งพิจารณาใช้ให้เหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ี
ไดรั้บกบัเวลาและค่าใชจ่้าย 

 

 

 

 

 



2.7 วธีิการตรวจสอบด้านสินเช่ือ 

 การตรวจสอบดา้นสินเช่ือเป็นการตรวจสอบการก าหนดระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัสินเช่ือ 
ความเหมาะสมในการให้สินเช่ือ การรับช าระหน้ีต้นเงินและดอกเบ้ีย การมีอยู่จริงของลูกหน้ี             
ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการจดัท าบญัชีเก่ียวกบัสินเช่ือว่าถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั
หรือไม่ 

 วธีิการตรวจสอบ 

 1. ตรวจสอบว่าคณะกรรมการด าเนินการไดมี้การก าหนดระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่
สมาชิกและใหส้หกรณ์อ่ืนกู ้ข้ึนถือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานครบถว้นและเหมาะสมหรือไม่ 
โดยท าการตรวจสอบว่าการจ่ายเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ามญัและ
เงินกูพ้ิเศษ หรือหากสหกรณ์จ่ายเงินกูใ้หส้หกรณ์อ่ืนกู ้มีการก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการให้เงินกูแ้ก่
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนครบทุกประเภทหรือไม่ และเป็นไปโดยเหมาะสมหรือไม่ ส าหรับระเบียบ
เก่ียวกบัการให้สหกรณ์อ่ืนกูย้ืมเงินไดก้ าหนดข้ึนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
แล้วหรือไม่ ซ่ึงในระเบียบเก่ียวกบัการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนจะมีขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวนิิจฉยัให้เงินกู ้วงเงินใหกู้ ้หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้ล  าดบัแห่งการ
ใหเ้งินกู ้เงินงวด ช าระหน้ี ฯลฯ 

 2. ตรวจสอบวา่การปฏิบติังานเป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และมติท่ีประชุมใหญ่ รวมทั้งมีการควบคุมภายในดา้นสินเช่ืออยา่งเหมาะสม 

  › การแบ่งแยกหนา้ท่ี 

   เพื่อให้การปฏิบติังานต่าง ๆ เก่ียวกบัการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกเป็นไปอย่างเหมาะสม
รัดกุม สามารถตรวจสอบไดง่้ายและไม่ให้เกิดขอ้บกพร่องข้ึน สหกรณ์ควรก าหนดใหมี้ผูรั้บผิดชอบ
เป็นส่วน ๆ แยกต่างหากจากการ ดงัน้ี 

   - คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ท าหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติเงินกู้ หรือ                  
มอบอ านาจการพิจารณาอนุมติัเงินกู้บางส่วนให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือผูจ้ดัการเป็นผูป้ฏิบัติ    
หนา้ท่ีแทน 

   - เจา้หนา้ท่ีการเงิน ท าหนา้ท่ีจ่ายและรับช าระหน้ีเงินกู ้

   - เจา้หน้าท่ีบญัชี ท าหน้าท่ีบนัทึกบญัชีลูกหน้ีเงินให้กูใ้นสมุดสรุปประจ าวนั/ สมุด
เงินสด และสมุดรวมบญัชีทัว่ไป/สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 



   - เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วย ท าหนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัการให้กูเ้งินให้ถูกตอ้ง
ครบถว้นเพื่อน าเสนอ ผูมี้อ านาจพิจารณาอนุมติัและบนัทึกบญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินใหกู้ ้

  › การจ่ายเงินใหกู้ ้

   - ตรวจสอบการจดัท าเอกสารหลกัฐานประกอบการจ่ายเงินให้กู ้โดยตรวจสอบถึง
ความครบถว้นสมบูรณ์ ตลอดจนการเสนอให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุมติัและการบนัทึกไวใ้นรายงาน 
การประชุมเพื่อเป็นหลกัฐานอา้งอิง 

   - การจ่ายเงินให้กูแ้ต่ละราย สหกรณ์ควรจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม เวน้แต่สมาชิกรายใด
ท่ีมารับดว้ยตนเองและมีความประสงคจ์ะรับเป็นเงินสด 

   - กรณีท่ีสมาชิกมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมารับเงินแทน สหกรณ์จะต้องก าหนดให้มี
หลกัฐานประกอบการจ่ายให้เงินกู ้เช่น หนงัสือมอบอ านาจ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ
และผูรั้บมอบอ านาจ เป็นตน้ 

 3. ตรวจสอบค าขอกู้และหนังสือสัญญากู้ โดยตรวจสอบถึงความครบถ้วนสมบูรณ์                
ของเอกสาร รวมทั้งตรวจสอบการบนัทึกค าขอกูใ้นทะเบียนรับค าขอกู ้การบนัทึกหนงัสือสัญญากู้
ลงในสมุดทะเบียนหนงัสือกูแ้ละหนงัสือค ้าประกนั 

 4. การตรวจสอบการอนุมติัเงินใหกู้ ้แยกเป็น 

  › กรณีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ใหต้รวจสอบวา่เป็นรายมือช่ือของผูมี้อ  านาจอนุมติั รวมทั้ง
วนั เดือน ปี ท่ีอนุมติัเงินกูใ้นเอกสารค าขอกูแ้ละหนงัสือสัญญากู ้

  › กรณีเงินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ ให้ตรวจสอบจากรายงานการประชุมคณะกรรมการ
เงินกูห้รือคณะกรรมการด าเนินการว่าไดมี้การอนุมติัเงินกูถู้กตอ้งตรงกบัค าขอกู ้หนงัสือสัญญากู้
ของสมาชิกและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารใหกู้ ้

  ทั้งน้ี ในการอนุมติัเงินกูใ้ห้ตรวจสอบดว้ยว่าผูอ้นุมติัเป็นผูมี้อ  านาจหรือไม่และอยูใ่น
วงเงินท่ีสามารถอนุมติัไดห้รือไม่ 

 5. ตรวจสอบหลกัประกนัเงินกู ้แยกเป็น 

  › การค ้าประกนัดว้ยบุคคล ใหต้รวจสอบวนัท่ีท่ีค  ้าประกนั ช่ือผูค้  ้าประกนั เลขทะเบียน
สมาชิก เลขท่ีสัญญาค ้าประกนั จ านวนเงินท่ีค ้าประกนั ลายมือช่ือผูค้  ้าประกนั พยานและค ายินยอม
ของคู่สมรสของผูค้  ้าประกนั 



  › การค ้าประกนัดว้ยทุนเรือนหุ้นของสมาชิกผูกู้ ้ให้เปรียบเทียบจ านวนเงินค่าหุ้นของ
สมาชิกวา่มีจ านวนเพียงพอท่ีจะใชค้  ้าประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ ไดต้รวจสอบทะเบียนหุ้น
ของสมาชิกท่ีกู ้

  › การค ้าประกนัดว้ยอสังหาริมทรัพย ์ให้ตรวจสอบสัญญาจ านองและเอกสารแสดง
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ี์สมาชิกน ามาจ านองต่อสหกรณ์ รวมทั้งตรวจสอบการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพยด์ว้ยคณะกรรมการเงินกู ้หรือบริษทัท่ีสหกรณ์วา่จา้ง ซ่ึงตอ้งไปตรวจดูสถานท่ีจริง
และท าการประเมินราคา รวมทั้งตรวจสอบราคาประเมินของทางราชการเปรียบเทียบกบัราคาตลาด
ของอสังหาริมทรัพย ์

  กรณีเป็นโฉนดท่ีดินตอ้งจดทะเบียนจ านองต่อเจา้พนักงานท่ีดิน ถ้าเป็นอาคารหรือ
อสังหาริมทรัพยอ่ื์น ๆ ผูกู้จ้ะตอ้งท าประกนัอคัคีภยัในวงเงินท่ีเหมาะสมและระบุช่ือสหกรณ์ให้เป็น
ผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัก่อนการจ่ายเงินกูด้ว้ย 

  › การค ้ าประกันด้วยหลักทรัพย์อ่ืน เช่น บัญชีเงินฝากในสหกรณ์ให้ตรวจสอบ                 
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการค ้าประกนัและจ านวนเงินท่ีน ามาค ้าประกนั รวมทั้งควรท าหนังสือ
ระงบัซ่ึงสิทธ์ิในการเบิกถอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตั้งวงเงินท่ีถูกจ ากดัหรือค ้าประกนัไว ้

   ทั้งน้ี ในการตรวจสอบเอกสารค ้าประกนั ให้ตรวจสอบไปพร้อมกบัหนงัสือกูแ้ละ
ทะเบียนหนงัสือกู ้

 6. ตรวจสอบว่าสหกรณ์จดัท าทะเบียนคุมหลกัทรัพยไ์ว ้ เพื่อง่ายแก่การคน้หา รวมทั้ง 
ตรวจสอบการจดัเก็บหลกัทรัพยไ์วใ้นท่ีปลอดภยั 

 7. ตรวจสอบหนังสือสัญญากู้เงินว่าสมาชิกผูกู้ ้หรือผูรั้บมอบอ านาจได้ลงลายมือช่ือ           
รับเงินกูถู้กตอ้งและครบถว้นตามท่ีไดรั้บอนุมติั 

 8. ตรวจสอบการบนัทึกการจ่ายเงินกูจ้ากสลิปเดบิต/สลิปจ่ายท่ีสรุปรายการจ่ายเงินกูก้บั
สมุดสรุปประจ าวนั/สมุดเงินสด เพื่อให้ทราบวา่การจ่ายเงินกูใ้นแต่ละวนัสหกรณ์ไดบ้นัทึกบญัชีไว้
ถูกตอ้งครบถว้น 

 9. ตรวจสอบการรับช าระหน้ีจากสลิปเครดิต/สลิปรับท่ีสรุปรายการรับช าระหน้ีเงินกูก้บั
สมุดสรุปประจ าวนั/สมุดเงินสด เพื่อให้ทราบว่าการช าระหน้ีก่อนก าหนดหรือรับช าระหน้ี
ประจ าเดือน สหกรณ์บนัทึกบญัชีรายถูกตอ้งครบถว้น 

  › การรับช าระหน้ีก่อนก าหนด  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินช าระหน้ีพิเศษกบัสลิปเครดิต/
สลิปรับท่ีสรุปรายการรับช าระหน้ี 



  › การรับช าระหน้ีประจ าเดือน การตรวจสอบรายละเอียดรายการเรียกเก็บเงิน
ประจ าเดือนกบัสลิปเครดิต/สลิปรับท่ีสรุปรายการรับช าระหน้ี 

 10. ตรวจสอบการรับช าระหน้ีจากการตั้งลูกหน้ีตวัแทนหักเงินส่ง โดยตรวจสอบจาก             
สลิปรายการโอนตั้งบญัชีลูกหน้ีตวัแทนหกัเงินส่งตามรายละเอียดรายการเรียกเก็บเงินประจ าเดือน
กบัสมุดสรุปประจ าวนั/สมุดรายวนัทัว่ไป เพื่อให้ทราบวา่สหกรณ์ไดต้ั้งบญัชีลูกหน้ีตวัแทนหักเงิน
ส่งและบนัทึกบญัชีถูกตอ้งครบถว้น 

 11. ตรวจสอบรายการโอนเงินจากลูกหน้ีตวัแทนหักเงินส่งจากสลิปรายการโอนบญัชี           
เงินฝากธนาคารและใบเสร็จรับเงินของสมาชิกท่ีไดเ้ก็บไม่ไดก้บัสลิปรายการโอนปิดบญัชีลูกหน้ี
ตวัแทนหกัเงินส่งในสมุดสรุปประจ าวนั/สมุดรายวนัทัว่ไป เพื่อให้ทราบวา่การโอนปิดบญัชีลูกหน้ี
ตวัแทนหกัเงินส่งบนัทึกบญัชีถูกตอ้งครบถว้น 

 12. ตรวจสอบว่าการผ่านรายการจ่ายเงินให้กู ้ การรับช าระหน้ีก่อนก าหนดแต่ละวนั               
การรับช าระหน้ีประจ าเดือน การตั้งบญัชีและโอนปิดบัญชีลูกหน้ีตัวแทนหักเงินส่ง จากสมุด                
สรุปประจ าวนั/สมุดเงินสดและสมุดรายวนัทั่วไป ไปยงับัญชีลูกหน้ีเงินให้กู ้และบัญชีอ่ืน ๆ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งในสมุดรวมบญัชีทัว่ไป/สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 13. ทดสอบการรวมยอดการจ่ายเงินใหกู้แ้ต่ละเดือนในทะเบียนจ่ายเงินกูเ้ปรียบเทียบยอด
กบับญัชีแยกประเภทลูกหน้ีเงินใหกู้ใ้นสมุดรวมบญัชีทัว่ไป/สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 14. ทดสอบการบนัทึกรายการจ่ายเงินให้กู ้และการรับช าระหน้ีแต่ละรายในบญัชีย่อย
ลูกหน้ีเงินใหกู้ ้เพื่อใหท้ราบวา่มีการบนัทึกรายการไวทุ้กขต์อ้งครบถว้น 

 15. วเิคราะห์บญัชีลูกหน้ีตวัแทน โดยตรวจสอบระยะเวลาการส่งเงินมายงัสหกรณ์เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด กรณีไม่เป็นไปตามก าหนดต้องตรวจสอบสาเหตุของการค้างส่งหรือ                
การส่งเงินล่าชา้ 

 16. วิเคราะห์บญัชีย่อยลูกหน้ีเงินให้กูร้ายตวั โดยพิจารณาความเคล่ือนไหวของลูกหน้ี
กรณีผดินดัการช าระหน้ี 

  › การส่งเงินไม่เป็นไปตามงวดการช าระหน้ีตามสัญญาเงินกู ้เน่ืองจากสาเหตุใด เช่น 
ยา้ยสังกดั หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน เป็นตน้ 

  › คา้งส่งเงินงวด ตรวจสอบว่ามีหลกัฐานการคืนใบเสร็จรับเงินหรือมีการขอผ่อนผนั
การช าระหน้ีโดยไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการหรือไม่ 



  › ติดตามการแกไ้ขปัญหากรณีผิดนดัช าระหน้ีวา่สหกรณ์ไดด้ าเนินการไปแลว้อยา่งไร 
เช่น 

     - ท าหนงัสือทวงถามส าหรับลูกหน้ีท่ียา้ยสังกดัหรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน 

    - เรียกเก็บหน้ีจากผูค้  ้ าประกนั กรณีสมาชิกผูกู้ ้ถูกออกจากงานหรือถูกให้ออกจาก
สหกรณ์แต่ยงัมีหน้ีคงคา้งอยู ่

    - รอเงินบ าเหน็จบ านาญ กรณีสมาชิกเกษียณอายรุาชการ 

    - ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดี 

 17. เปรียบเทียบยอดรวมของบญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินใหกู้ค้งเหลือให้ตรงกบัสมุดบญัชีคุมยอด
ลูกหน้ีเงินใหกู้ทุ้กประเภท 

 18. ตรวจสอบการค านวณเงินเฉล่ียคืนวา่เป็นไปโดยถูกตอ้ง ครบถว้นและสัมพนัธ์กบัยอด
รวมดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ท้ ั้งส้ิน โดย 

  › ตรวจสอบการจ่ายเงินเฉล่ียคืน วา่เป็นไปตามกฎหมายและมติท่ีประชุมใหญ่ 

  › ทดสอบการค านวณเงินเฉล่ียคืนว่าถูกต้องและสัมพนัธ์กับยอดรวมดอกเบ้ียรับ                
เงินใหกู้แ้ก่สมาชิกทั้งส้ิน 

  › ตรวจสอบการจ่ายเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิก วา่เหมาะสมรัดกุมหรือไม่ เช่น จ่ายเงินสด
แก่สมาชิกโดยตรง ณ ท่ีท าการสหกรณ์ หรือโอนเงินเฉล่ียคืนเขา้บญัชีเงินฝากของสมาชิก หรือ               
จ่ายให้ตวัแทนแต่ละหน่วยด าเนินการ เป็นตน้ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการรับเงินเฉล่ีย
คืนวา่สมาชิกหรือผูรั้บมอบอ านาจลงลายมือช่ือรับเงินในใบส าคญัจ่ายหรือรายละเอียดเงินเฉล่ียคืน
หรือบญัชียอ่ยเงินเฉล่ียคืนถูกตอ้งครบถว้น 

 19. ทดสอบการค านวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้ได้รับช าระคืนในแต่ละเดือน ซ่ึงตอ้งสัมพนัธ์           
กบัยอดเคล่ือนไหวของบญัชีลูกหน้ีเงินใหกู้ใ้นแต่ละเดือน 

 20. ยืนยนัยอดลูกหน้ีเงินให้กู ้แลว้พิจารณาผลการยืนยนัยอด หากมีลูกหน้ีรายใดทกัทว้ง
หรือปฏิเสธหน้ี ตอ้งตรวจสอบเพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริง แลว้ด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

  อน่ึง ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพยข์นาดเล็ก การตรวจสอบด้านสินเช่ือท่ีผูต้รวจสอบ
กิจการจะตอ้งปฏิบติันั้น อยา่งนอ้ยควรท าการตรวจสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 

   



  (1) ตรวจสอบการปฏิบติังานด้านสินเช่ือว่าเป็นไปตามหลกัการควบคุมภายในและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

  (2) ตรวจสอบเอกสารการใหเ้งินกูแ้ละการค ้าประกนั 

  (3) ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินใหกู้ ้การรับช าระหน้ีและการบนัทึกบญัชี 

  (4) เปรียบเทียบยอดรวมลูกหน้ีเงินใหกู้ร้ายตวักบับญัชีคุมยอดใหต้รงกนั 

  (5) วเิคราะห์ลูกหน้ีรายตวั ลูกหน้ีผดินดัการส่งช าระหน้ีและลูกหน้ีคา้งนาน 

  (6) การสอบทานหน้ีหรือขอค ายนืยนัหน้ี 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ     :   บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย 

       ( Montree Audit And Law Co.,Ltd. ) 

 ท่ีตั้งสถานประกอบการ   :   240/95-96 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบา้นช่างหล่อ 

                     เขตบางกอกนอ้ย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10700 

 โทรศพัท ์              :  0-2866-0278 

 โทรสาร               :  0-2866-0277 

 เวลาท าการ              :  วนัจนัทร์-วนัเสาร์ 09:00-17:30 น. 

 

รูปภาพ 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 



 

3.2 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารขององค์กร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.2 แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

ดร.มนตรี ช่วยชู 

นางสาวฉตัราภรณ์ ลีลคัรานนท ์

 

นายชูศกัด์ิ ช่วยชู 

นายพงศค์ณิต คุฌมัพรานนท์ 

นางสาวนิตยา สายชลคงสุข 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ/ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

เลขานุการ 

กรรมการผูจ้ดัการ/ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

นางสาวเบญญาภา สินประสงค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

นายวธิวนิท ์เจริญวยั ธุรการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวขนิษฐา โนนปู่ 

 

นายวรจิตร นิยะนนท ์

 

นางสาวพิมจิตร์ เสือเล็ก 

 

นางสาวปทิตตา ดีสวสัด์ิ 

 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 

นายเอกรัตน์ อรุณธารี 

 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 

ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 

ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 

ธุรการการเงิน 

 

นางสาวรุ่งตะวนั แดงอาจ 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 

นางสาวฐิติรัตน์ ดีพุม่ 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 



3.3 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 เป็นหน่วยงานเอกชนซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบั การสอบบญัชี การเงินการบญัชี ภาษีอากร
และการจดทะเบียนธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง 

 3.3.1 งานด้านการตรวจสอบ (Audit) 

  - สอบบญัชี บริษทัและหา้งหุน้ส่วนนิติ บุคคล สมาคม มูลนิธิ และกิจการอ่ืน  

   ทุกประเภทท่ีตอ้งมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสอบบญัชีและลงนาม 

- สอบบัญชีและตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
 สหกรณ์ร้านคา้ และสหกรณ์ร้านคา้ 

  - ตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบพิเศษตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 3.3.1 งานด้านการเงินการบัญชี 

  - รับจดัท าบญัชีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

- รับวางระบบบญัชี 

- รับเป็นท่ีปรึกษาดา้นการบญัชี การเงิน การครบคุมภายใน และบริหารความเส่ียง 

 3.3.3 งานด้านภาษีอากร 

  - รับวางแผนภาษีอากร 

  - รับค านวณ จดัท า และยืน่แบบเสียภาษีอากร 

  - รับเป็นท่ีปรึกษาดา้นภาษีอากร 

 3.3.4 งานด้านการจัดทะเบียนธุรกจิ 

  - รับจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัและหา้งหุน้ส่วน 

- รับจดทะเบียนเปล่ียนแปลงหนังสือคณห์สนธิ วตัถุประสงค์ กรรมการ ท่ีตั้ ง  
ส านกังาน ฯลฯ 

- รับจดทะเบียนเลิกบริษทัและหา้งหุน้ส่วน 

- รับร่างสัญญาหรือขอ้ตกลง 

- บริการอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 



3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ต าแหน่งงาน  

  ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวศศิวมิล เป็งเมืองมูล 

  เลขทะเบียน   : 5704300298 

  คณะ/ภาควชิา : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

  ต าแหน่งงาน : ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

  ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวเกษรา ทิมา 

  เลขทะเบียน   : 5704300442 

  คณะ/ภาควชิา : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

  ต าแหน่งงาน  : ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 3.4.2 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  - ตรวจสอบเอกสาร บัญชีทะเบียนและการเงิน รวมถึงทรัพย์สินและหน้ีสิน   
เพื่อใหท้ราบถึงขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีไปตรวจสอบ 

  -  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด า เนินการของสหกรณ์                           
เพื่อประเมินและอาจใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูจ้ดัการ คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

  - ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ 
ระเบียบและค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานชองพนักงานทีป่รึกษา 

 -นางเบญญาภา   สินประสงค ์    ต าแหน่ง :  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 -นางสาวนิตยา  สายคงชล        ต  าแหน่ง :  เลขานุการ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานเป็นเวลา 14 สัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 
วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 

 



3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 ศึกษาเอกสารและงานทีเ่กีย่วข้อง 

  จากการท างานในแต่ละวนัเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจดัท าโครงงาน 

 3.7.2 วางแผนโครงงาน 

  - ตั้งช่ือหวัขอ้โครงงาน 

  -ออกแบบร่างเคา้โครงรูปแบบโครงงาน 

 3.7.3 เกบ็รวบรวมข้อมูล 

  - ศึกษา และเรียนรู้การสอบบญัชี  

  - เก็บรวบรวมขอ้มูลการสอบบญัชี  

  - จดัเก็บเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการท าโครงงาน 

 3.7.4 วเิคราะห์ระบบงาน 

  - วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการน าขอ้มูลมารวบรวมไวแ้ลว้ไปเปรียบเทียบกบัแผนงานท่ี
ไดว้างไวว้า่สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

 3.7.5 น าเสนออาจารย์ 

  - เพื่อตรวจสอบและท าการแกไ้ขขอ้ท่ีผดิพลาดเม่ือขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่สอดคลอ้งกนั 

 3.7.6 ส่งรายงานรูปเล่มและน าเสนอโครงงาน 

ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 

  1.  ศึกษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวขอ้ง     

  2.  เขียนโครงร่างรายงาน     

  3.  เก็บรวบรวมขอ้มูล     

  4.  เขียนรายงานรูปเล่ม     

  5.  น าเสนออาจารย ์     

  6.  ส่งรายงานรูปเล่มและน าเสนอโครงงาน     



3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

  1. คอมพิวเตอร์ 

  2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

  3. เคร่ืองคิดเลข 

  4. เคร่ืองปร๊ินท ์

 3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

  1. โปรแกรม Microsoft Word 

  2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติตามโครงการ 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

 ลกัษณะงานตามท่ีคณะผูจ้ดัท าได้รับผิดชอบในส่วนงานท่ีทางบริษทั มนตรีสอบบญัชี
และกฎหมายจ ากดั ไดม้อบหมายให้ท านั้น คือการตรวจสอบสินเช่ือของสหกรณ์ในแต่ละสถานท่ี              
ท่ีไดไ้ปท าการตรวจสอบ  ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

 

1. ไดรั้บเอกสารจากทางสหกรณ์ 

2. อ่านระเบียบและขอ้บงัคบัในการใหกู้ย้มืสินเช่ือของสหกรณ์ 

4.เอกสารท่ีตรวจสอบพบ

ขอ้ผดิพลาดหรือไม่ครบถว้น 

5.แจง้พนกังานท่ีปรึกษาและท าการจด

บนัทึกใส่กระดาษโน๊ตแปะไวท่ี้

เอกสารท่ีพบขอ้ผดิพลาด 

6.พนกังานท่ีปรึกษาจะน าเอกสารท่ีพบ

ขอ้ผดิพลาดไปแจง้แก่เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 

4.เอกสารท่ีตรวจสอบถูกตอ้ง 

ไม่พบขอ้ผดิพลาด 

5.แจง้กบัพนกังานท่ีปรึกษาวา่ 

ไม่พบขอ้ผดิพลาด 

3.ตรวจสอบ

เอกสาร ถูก ผดิ 



4.2 การปฏิบัติงานตามโครงการ 

 4.2.1 เม่ือได้รับเอกสารจากทางสหกรณ์แล้วให้ท าการอ่านระเบียบและข้อบงัคบัของ
สหกรณ์เพื่อท าความเขา้ใจในการใหกู้ย้มืสินเช่ือแต่ละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.2 ตัวอย่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.3 ตัวอย่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.4 ตัวอย่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.5 ตัวอย่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.6 ตัวอย่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.7 ตัวอย่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 



 4.2.2 ตรวจสอบสัญญาเงินกูท่ี้จะตรวจกบัแบบใบคุมยอดจ่ายเงินกู ้(ทะเบียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.8 ตัวอย่างใบคุมยอดจ่ายเงินกู้ (ทะเบียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ีสมาชิก 

ช่ือ - นามสกลุ 

เลขท่ีสญัญา 

จ านวนเงินท่ีขอกู ้

ตวัอยา่ง 



 4.2.3 ตรวจดูความถูกตอ้งของ ช่ือ – นามสกุล, เลขสมาชิก, เลขท่ีสัญญาในทะเบียนเงินกู ้  
แต่ละประเภท โดยขอ้มูลในหนงัสือสัญญากูเ้งินจะตอ้งตรงกนักบัทะเบียน กรณีไม่ตรงกนัใหบ้นัทึก
ไวใ้นกระดาษโน๊ตแลว้แปะไวก้บัเอกสารท่ีตรวจพบขอ้ผดิพลาดพร้อมแจง้พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.9 ตัวอย่างหนังสือสัญญาเงินกู้ 

 

 4.2.4 ตรวจดูจ านวนเงินท่ีขอกู ้จ  านวนงวดในการผ่อนช าระและดอกเบ้ียในค าขอกูแ้ละ
หนงัสือสัญญากูเ้งิน วา่มีตวัเลขตรงกนักบัในทะเบียนหรือไม่  พร้อมทั้งท าการค านวณหาวงเงินกูว้า่
ระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ให้กูไ้ดไ้ม่เกินเท่าไร กรณีไม่ตรงกนัหรือกูเ้กินก าหนดให้บนัทึก
ไวใ้นกระดาษโน๊ตแลว้แปะไวก้บัเอกสารท่ีตรวจพบขอ้ผดิพลาดพร้อมแจง้พนกังานท่ีปรึกษา  

 

 

 

 
รูปภาพ 4.10 ตัวอย่างหนังสือสัญญาเงินกู้ 

 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง 



 4.2.5 ตรวจดูหลกัประกนัท่ีบนัทึกไวใ้นค าขอกู ้กบัหลกัฐานท่ีจดัท าพร้อมหนงัสือสัญญา -        
กูเ้งิน ว่าตรงกนัหรือไม่ กรณีไม่ตรงกนัหรือกูเ้กินก าหนดให้บนัทึกไวใ้นกระดาษโน๊ตแลว้แปะไว้
กบัเอกสารท่ีตรวจพบขอ้ผดิพลาดพร้อมแจง้พนกังานท่ีปรึกษา  

กรณใีช้หุ้นค า้ประกนั 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.11 ตัวอย่างหนังสือสัญญาเงินกู้ 
 

 

 

จ านวนเงนิทีกู่้ 

มูลค่าหุ้นทั้งหมด 



กรณใีช้บุคคลค า้ประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.12 ตัวอย่างหนังสือสัญญาเงินกู้ 
 
กรณจี านองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกนั 
ตรวจดูประเภทท่ีดิน  หนงัสือแสดงสิทธิ เน้ือท่ี  วงเงินจ านอง  และหลกัฐานการจดจ านอง 
 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.13 ตัวอย่างหนังสือสัญญาเงินกู้ 
 

 

 

ตวัอยา่ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.14 ตัวอย่างหนังสือสัญญาเงินกู้ 

 

 



 4.2.6 ตรวจดูการลงลายมือช่ือของผูกู้ใ้นค าขอกูแ้ละหนังสือกูเ้งินว่าเหมือนกนัหรือไม่ 
พร้อมทั้งการลงลายมือช่ือของพยานให้ กรณีไม่ตรงกนัหรือกูเ้กินก าหนดให้บนัทึกไวใ้นกระดาษ
โน๊ตแลว้แปะไวก้บัเอกสารท่ีตรวจพบขอ้ผดิพลาดพร้อมแจง้พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปภาพ 4.15 ตัวอย่างหนังสือสัญญาเงินกู้ 

 

 

 



 4.2.7 ตรวจดูการเอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินกู้ของแต่ละประเภท                       
ตามระเบียบและขอ้บงัคบัหรือแบบฟอร์มของสัญญาเงินกูข้องสหกรณ์ กรณีไม่ตรงกนัหรือกูเ้กิน
ก าหนดให้บนัทึกไวใ้นกระดาษโน๊ตแล้วแปะไวก้ับเอกสารท่ีตรวจพบข้อผิดพลาดพร้อมแจ้ง
พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.16 ตัวอย่างหนังสือสัญญาเงินกู้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.17 เอกสารหลกัฐานประกอบการขอกู้ยืม 

ตัวอย่างส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้, คู่สมรส, ผู้ค า้ประกัน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.18 เอกสารหลกัฐานประกอบการขอกู้ยืม 

ตัวอย่างส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้, ผู้สมรส, ผู้ค า้ประกนั 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.19 เอกสารหลกัฐานประกอบการขอกู้ยืม 

ตัวอย่างสลปิเงินเดือนผู้กู้, ผู้ค า้ประกนั 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.20 เอกสารหลกัฐานประกอบการขอกู้ยืม 

ตัวอย่างใบเปลีย่นช่ือผู้กู้, ผู้ค า้ประกนั, คู่สมรส (ถ้ามี) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.21 เอกสารหลกัฐานประกอบการขอกู้ยืม 

ตัวอย่างใบส าคัญการสมรสผู้กู้, ผู้ค า้ประกนั (ถ้ามี) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.22 เอกสารหลกัฐานประกอบการขอกู้ยืม 

ตัวอย่างใบส าคัญการหย่าผู้กู้, ผู้ค า้ประกนั (ถ้ามี) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4.23 เอกสารหลกัฐานประกอบการขอกู้ยืม 

ตัวอย่างใบมรณบัตรคู่สมรสผู้กู้, ผู้ค า้ประกนั (ถ้ามี) 

 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  1.ท ำให้คณะผูจ้ดัท ำโครงงำนมีควำมพร้อมและมีควำมเขำ้ใจลกัษณะของระบบ
สินเช่ือประเภทต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 

                           2. ไดเ้รียนรู้กำรแกไ้ขสถำนกำรณ์เฉพำะหนำ้และกำรแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ 

                           3. กำรตรวจสอบขอ้มูลตอ้งมีควำมรอบคอบขอ้มูลทุกอยำ่งถือวำ่มีควำมส ำคญัมำก
ในกำรเรียนรู้และปฏิบติังำนจริง 

                           4. ท ำใหรู้้ไดว้ำ่เอกสำรและขั้นตอนมีควำมส ำคญัและตอ้งอำศยัควำมรอบคอบและ 
ประสบกำรณ์ท่ีดี  

  5. ไดรั้บควำมรู้นอกเหนือจำกกำรเรียนในมหำวิทยำลยัท่ีสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ช้
ในกำรท ำงำนในอนำคตได ้

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 ข้อจ ากดั 

  1. เน่ืองจำกคณะผูจ้ดัท ำโครงงำนไดข้อควำมอนุเครำะห์ศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูล
ผูม้ำขอสินเช่ือ แต่ข้อมูลดังกล่ำวค่อนข้ำงเป็นควำมลับจึงไม่สำมำรถเปิดเผยได้ทั้ งหมดจึงเก็บ
รวบรวมไดเ้พียงบำงส่วน 

   2. เอกสำรประกอบกำรท่ีน ำมำจดัท ำตรวจสอบบญัชีและสินเช่ือถือเป็นควำมลบั
ของทำงสหกรณ์ออมทรัพย ์จึงน ำออกมำเป็นตวัอยำ่งไดเ้พียงบำงส่วนเท่ำนั้น 

 ปัญหาของโครงงาน 

  1. ปัญหำดำ้นควำมรู้ควำมเขำ้ใจของกำรท ำโครงงำน เน่ืองจำกคณะผูจ้ดัท ำไม่มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำโครงงำน จึงเกิดควำมล่ำชำ้ 

  2. กำรรวบรวมขอ้มูลเป็นไปอยำ่งล่ำชำ้เน่ืองจำกติดขดัในกำรด ำเนินกำรเก็บขอ้มูล 



  3. กำรเรียบเรียงภำษำต้องมีกำรแก้ไขบ่อยคร้ังเพื่อให้โครงงำนออกมำมี
ประสิทธิภำพและสมบูรณ์ 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ  

  1. ตอ้งมีกำรควบคุมกำรท ำงำนเพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติังำนรวดเร็วข้ึน 

  2. เอกสำรควรตรวจตรำใหถู้กตอ้งเหมำะสมเพื่อลดปัญหำกำรแก ้ไข  

  3. ควรน ำสมุดมำจดบนัทึกขอ้ปฏิบติังำนในกำรตรวจ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน สหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงาน สหกจิศึกษา 

  1.ได้รับควำมรู้ใหม่และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ท ำให้รู้ว่ำกำรปฏิบัติงำน             
ตอ้งมีควำมรับผดิชอบสูง และมีควำมละเอียดรอบคอบต่องำนเป็นอยำ่งมำก 

  2. ไดเ้รียนรู้ทกัษะในกำรท ำงำนต่ำง ๆ ร่วมกบัผูอ่ื้น กำรปรับตวั กำรสร้ำงมนุษย ์-
สัมพนัธ์ท่ีดี 

 5.2.1 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิ 

  1. กำรปฏิบติังำนมีควำมล่ำชำ้เน่ืองจำกงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยตอ้งใชค้วำมละเอียด
รอบคอบและมีเอกสำรในกำรตรวจค่อนขำ้งมีปริมำณมำกพอสมควร 

  2. กำรปฏิบัติงำนในช่วงแรกยงัไม่ค่อยเข้ำใจในขั้นตอนกำรท ำงำน  จึงเกิด
ขอ้ผดิพลำดข้ึน 

  3. ปัญหำดำ้นกำรส่ือสำรและกำรปรับตวักบัพนกังำนในองคก์รอำจส่ือสำรขอ้มูล
ไม่ตรงกนัท ำใหเ้กิดขอ้ผดิพลำดในกำรท ำงำน 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

  1. ควรศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำนอย่ำงละเอียดก่อนเร่ิมปฏิบติังำนทุกคร้ัง เพื่อลด
ควำมผดิพลำดในกำรปฏิบติังำน 

  2. ควรศึกษำและปรับควำมเข้ำใจและซักถำมกับพนักงำนในองค์กรก่อนกำร
ปฏิบติังำนต่ำง ๆ เพื่อลดควำมผดิพลำดในกำรท ำงำน 

  3. ตอ้งมีควำมมัน่ใจในตวัเองแลว้จะท ำให้สำมำรถพูดกบัคนอ่ืนได้อยำ่งมัน่ใจจะ
ท ำใหข้อ้มูลท่ีบอกไปนั้นถูกตอ้ง 
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