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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
                    สหกรณอ์อมทรพัยว์งัเดิม  จ ากดั 
  ประจ าเดือนตลุาคม  2564 

 
         

วนัที่  23  พฤศจิกายน  2564 
เรียน   คณะกรรมการด าเนินการ 
 

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่  19 กุมภาพนัธ ์ 2564 ไดม้ีมติเลือกบริษัท
ทีเค แอคเคา้ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากัด  โดยนางสาวคณพิชญ์   นาคคง  เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี
ทางบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2564  นัน้  บริษัทฯ ไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการวนัที่ 16  พฤศจิกายน 2564
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบ  โดยสรุปดงันี ้

 
1. วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

1.1 เพื่อใหท้ราบว่าการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการเป็นไปตามขอ้บงัคับและ
ระเบียบของสหกรณท์ี่ก าหนดไว ้

1.2 เพื่อใหท้ราบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารสินทรัพย์ 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณท์ี่ก าหนดไว ้

1.3 เพื่อใหท้ราบว่าการด าเนินงานของสหกรณเ์ป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว ้ซึ่งบงัเกิดผลดีต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบเอกสาร สมดุบญัชี ทะเบียนและการเงินตลอดจนหนีส้ินทัง้ปวงของสหกรณ์

เพื่อทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณท์ี่เป็นอยู่จริง 
2.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินการธุรกิจแต่ละสหกรณ ์  เพื่อประ

เมินผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการและเจา้หนา้ที่
สหกรณ ์ทัง้ทางวิชาการและทางปฏิบตัิในกิจการนัน้ๆ 

2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของ
สหกรณ ์
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2.4 ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาเสนอแนะ 
แผนงานขอ้บงัคบัและระเบียบตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการด าเนินการ 

2.5 ตรวจสอบการปฏิบตัิตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณห์รือกิจการอ่ืนๆ
ตามที่สมควรหรือที่เห็นว่าก่อใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

2.6 ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ ์ตลอดจนหนงัสือ
สญัญาจา้งและหลกัประกนั 
 
 

3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีควรแก้ไข 
 
 

 3.1  ด้านการเงินและการบญัช ี
3.1.1 ตรวจสอบการจ่ายเงินตามสลิปรบั - จ่าย การเก็บรกัษาเงินสดประจ าวนั พบว่า 

สหกรณไ์ดเ้ก็บรกัษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการรบั-จา่ย และเก็บรกัษาเงินสด พ.ศ. 2559 สหกรณ์
เก็บรกัษาเงินสดไวไ้ม่เกินวงเงิน  

สหกรณเ์ก็บรกัษาเงินสดไม่เกินวนัละ 50,000.00 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) 
สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานสลิปรบั-สลิปจ่าย และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน

ถูกตอ้งตรงตามบญัชีแยกประเภท สรุปประจ าวนั และงบทดลอง   
 

                 3.1.2  สุ่มตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทยอด
คงเหลือตรงกัน กรณีไม่ตรงกันสหกรณ์จัดใหม้ีงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารแนบ การบันทึกบัญชีเป็น
ปัจจุบนัและถูกตอ้งตามที่ควร 

 
 3.2  ด้านสินเช่ือ 
การด าเนินการเกี่ยวกับเงินให้กู้ เดือนตุลาคม 2564  จ่ายเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิก ไดแ้ก่ 

- เงินกูฉุ้กเฉิน จ านวน       38   สญัญา      จ านวนเงิน                1,683,900.00   บาท 
- เงินกูส้ามญั จ านวน     130   สญัญา      จ านวนเงิน              70,601,000.00   บาท 

          สุ่มตรวจสัญญาเงินให้กู้ เดือนตุลาคม 2564 ดังน้ี  
- เงินกูฉุ้กเฉิน จ านวน      19  สญัญา      จ านวนเงิน                     870,500.00   บาท 
- เงินกูส้ามญั จ านวน      69  สญัญา      จ านวนเงิน                35,475,779.89   บาท 

 

 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการใหกู้เ้งินดงักล่าว สหกรณฯ์ไดก้ า 
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หนดระเบียบว่าดว้ยการใหกู้ย้ืมแก่สมาชิกไวอ้ย่างเหมาะสม การจ่ายเงินใหส้มาชิกกูย้ืมเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บังคับ  และมติของที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ลูกหนีแ้ต่ละรายที่กู้เงิน มีหลักฐานการเป็นหนี้
และการค า้ประกนัครบตามที่ก าหนดไว ้ การส่งเงินช าระหนีส้่วนใหญ่เป็นไปตามก าหนดในสญัญา   
 สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการใหกู้เ้งิน การช าระหนี ้การบันทึกบญัชีดา้น
สินเชื่อ การพิสูจน์ยอดลูกหนีค้งเหลือ การค านวณดอกเบีย้รับ และความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอกู้ 
หนงัสือสญัญาเงินกูแ้ละหนงัสือค า้ประกนั พรอ้มทัง้การลงลายมือชื่อของผูม้ีอ านาจลงนาม สมาชิกผูกู้แ้ละ
ผูค้  า้ประกนัรวมทั้งคู่สมรสผูกู้ ้และผูค้  า้ประกันครบถว้นตามที่ควร  การบันทึกบญัชีลูกหนีเ้งินกู้ ดอกเบีย้รบั 
ถูกตอ้งตามที่ควร 

 
      3.3  ด้านเงินรับฝาก  

                                สุ่มตรวจสอบการบันทึกบัญชี การรบัฝากเงินออมทรพัย ์ตรวจสอบการรบัเงิน -ถอน
เงิน รวมทัง้การเปิด-ถอนปิดบญัชีเงินฝาก การลงลายมือชื่อการฝากเงิน - ถอนเงิน การค านวณดอกเบีย้เงิน
รบัฝาก รวมถึงการบนัทึกบญัชีไปยงัสมุดรายวนัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งถูกตอ้งตามที่ควร  
 
  

    3.4  ด้านทุนเรือนหุ้น  
การรบัเงินค่าหุน้จากสมาชิก  การจ่ายคืนทุนเรือนหุน้ และสมาชิกเขา้ใหม่ - ลาออก  มี

การอนุมตัิโดยคณะกรรมการ  การบนัทึกบญัชีดงักล่าวถูกตอ้งตามที่ควร  
 
 

    3.5 ด้านทุนสะสมฯ 
                 สุ่มตรวจสอบการจัดสรรก าไรและการใชทุ้นสะสมต่าง ๆ การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไป

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามระเบียบแห่งทนุนัน้ ๆ  ตามที่สหกรณก์ าหนด  การบนัทึกบญัชีถูกตอ้งตามที่
ควร 

 ในวนัที่ 15 เดือนตลุาคม 2564 สหกรณไ์ดจ้่ายเงินแก่สมาชิกซึ่งบุตรไดร้บัทุนการศึกษา 
ประจ าปี 2564 จ านวน 747 คน เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 2,337,000.00 บาท (สองลา้นสามแสนสามหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) จากยอดทุนสาธารณประโยชน ์จ านวน 2,190,500.00 บาท  และจากยอดงบส ารองจ านวน 
146,500.00 บาท โดยจ านวนเงินดังกล่าวไม่เกินจากยอดการจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 
2564 วงเงิน 2,500,000.00 บาท ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณอ์อมทรพัย์
วงัเดิม ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่  21 มิถุนายน 2564 ไวแ้ลว้ 
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    3.6 ด้านค่าใช้จ่าย 
     สุ่มตรวจรายจ่ายต่างๆของสหกรณฯ์ ไดจ้่ายไปในกิจการของสหกรณค์วรแก่เหตผุลและ

ประมาณการ เป็นไปตามระเบียบการจ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งและมติที่ประชมุ การบนัทึกบญัชีครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนั   

 
  
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                      
นางสาวคณพชิญ ์ นาคคง 

        ผูต้รวจสอบกิจการ 
 
 
 


