
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ขอ้บกพร่องในธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์ 

ในการหาแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องดา้นธุรกิจรับฝากเงินในสหกรณ์น้ี  จะใช้องค์
ความรู้ท่ีเกิดจากบุคคลท่ีเกิดจากประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญงานดา้นสหกรณ์มาพฒันาเป็น
องคค์วามรู้เพื่อใชใ้นการแกไ้ขขอ้บกพร่องของสหกรณ์ 

 สหกรณ์  หมายถึง  องค์กรท่ีบุคคลรวมตวักนัเพื่อด าเนินธุรกิจดว้ยความสมัครใจ  
ภายใต้หลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการอันจ าเป็นของสมาชิก  ซ่ึงสหกรณ์
ประกอบดว้ยธุรกิจดงัน้ี 

 

ธุรกจิสหกรณ์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  ธุรกิจซ้ือ  คือ  การจัดหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีสมาชิกต้องการมาจ าหน่าย  เช่น  วสัดุ
การเกษตร  สินคา้อุปโภคบริโภค  โดยสหกรณ์จะส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกให้ทราบถึง
ความตอ้งการสินคา้ท่ีจะจดัหามาจ าหน่าย  ธุรกิจน้ีเป็นการรวมกนัซ้ือของสมาชิกก่อให้เกิด
ประโยชน์คือการซ้ือสินคา้ในปริมาณมากท าใหร้าคาตน้ทุนของสินคา้ลดลง  และสามารถขาย
ให้สมาชิกไดใ้นราคาท่ีต ่ากว่าทอ้งตลาด  นอกจากน้ีส้ินปีสมาชิกไดรั้บเงินเฉล่ียคืนจากผล
ก าไรในธุรกิจซ้ือ 
 2.  ธุรกิจขาย  หรือ  รวบรวมผลผลิต  เป็นการรวมกนัขายของสมาชิก  ท าให้มีอ  านาจ
การต่อรองมากข้ึน  ท าใหผ้ลผลิต  หรือ  สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายไดร้าคาสูงข้ึน 

 3.  ธุรกิจสินเช่ือ  คือ  การท่ีสหกรณ์จดัหาเงินกูด้อกเบ้ียต ่า  หรือน าเงินฝากของสมาชิก
มาให้สมาชิกกูไ้ปลงทุนประกอบอาชีพ  เช่น  อาชีพการเกษตร  การผลิตอ่ืน ๆ  หรือ  ใชจ่้าย
ในครอบครัว 

 

ธุรกจิบริการ 

 

สหกรณ์ 

 

ธุรกจิซ้ือ 
 

ธุรกจิขาย 
 

ธุรกจิสินเช่ือ 
 

ธุรกจิรับฝากเงนิ 



 4.  ธุรกิจรับฝากเงิน  เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมเป็นการระดมทุนของ
สหกรณ์  ซ่ึงสหกรณ์มีเงินฝาก  2  ประเภท  คือ  เงินฝากออมทรัพย ์ และเงินฝากประจ า 
 5.  ธุรกิจส่งเสริมอาชีพและบริการ  สหกรณ์จะจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ด้าน
การเกษตร  หรือการผลิตอ่ืน ๆ ไปให้ค  าแนะน าสมาชิกให้มีความรู้สามารถผลิตสินค้าได ้ 
ส่วนดา้นการบริการสหกรณ์มกัมีบริการสูบน ้า  ไถนา  หรือขนส่งผลผลิต  เป็นตน้ 

 การด าเนินธุรกิจขา้งตน้สหกรณ์ส่วนใหญ่มกัมีธุรกิจรับฝากเงิน  เพราะนอกจากเป็น
การส่งเสริมการออมแก่สมาชิกแลว้ยงัเป็นการระดมทุนเพื่อน าไปด าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ อนั
ก่อใหเ้กิดผลก าไรแก่สมาชิกได ้ ดงันั้น  การด าเนินธุรกิจรับฝากเงินคณะกรรมการด าเนินการ  
และฝ่ายจดัการของสหกรณ์จ าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการบริหารการจดัการและการควบคุม
ภายในท่ีดี เพื่อด าเนินธุรกิจน้ีใหมี้ประสิทธิภาพ  
 

ระบบการรับฝากและการถอนเงนิของสหกรณ์ 
 

                                                          ระบบการรับฝากเงนิ 

 

เวลาประมาณ  15.00 น. 
เจา้หนา้ท่ีการเงินส่งยอดเงินฝากใหผู้จ้ดัการ/ 
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือช่ือผูรั้บเงิน 

ผูจ้ดัการ/หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือ
ช่ือผูรั้บเงิน 

ในใบสรุปรับ - ฝากเงิน 

ทุกส้ินวนัท าการผูจ้ดัการตรวจสอบ 
ยอดเงินฝากเทียบกบับญัชีแยกประเภท 

สมาชิกเขียนใบรับฝากเงิน 

ท่ีการเงิน 

การเงินน าใบรับฝากเงินให ้

เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

เจา้หนา้ท่ีบญัชีน าใบรับฝาก 
ลงการ์ดรายตวั 

เจา้หนา้ท่ีบญัชีพิมพส์มุด 
ประจ าตวัและป๊ัมตราในสมุด 

ผูจ้ดัการตรวจสอบความถกูตอ้ง 

รับเงิน/คืนสมุดใหส้มาชิก 

การเงินน าใบรับฝาก 
ใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีลงบญัชี 



             1.   สมาชิกท่ีประสงคจ์ะฝากเงินเขียนใบรับฝากเงินดว้ยตนเองยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 2.   เจา้หนา้ท่ีการเงินของสหกรณ์น าใบรับฝากเงินของสมาชิกไปใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชี 
 3.   เจา้หนา้ท่ีบญัชีของสหกรณ์ลงยอดเงินรับฝากในการ์ดรายตวัของสมาชิก 
 4.   เจา้หนา้ท่ีบญัชีพิมพส์มุดคู่ฝากประจ าตวัสมาชิกแลว้ประทบัตราในสมุด 
 5.   ผูจ้ดัการสหกรณ์ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
 6.   เจา้หนา้ท่ีการเงินรับเงินฝากจากสมาชิกแลว้คืนสมุดคู่ฝากใหแ้ก่สมาชิก 
 7.   เจา้หนา้ท่ีการเงินน าใบรับฝากเงินไปใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีลงบญัชี 
 8.   เวลาประมาณ  15.00  น. เจา้หนา้ท่ีการเงินส่งยอดเงินโดยท าสรุปยอดเงินฝากให้
ผูจ้ดัการ  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือช่ือผูรั้บเงิน 
 9.   ทุกส้ินวนัท าการผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้งตรวจสอบยอดเงินฝากเทียบกบัยอดเงินฝาก
ในบญัชีแยกประเภท 

 

ระบบการถอนเงนิ 

 
 

สมาชิกเขียนใบถอนเงิน 

ท่ีการเงิน 
การเงินน าใบถอนเงิน 

ใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีลงบญัชี 

การเงินตรวจสอบลายมือช่ือผูมี้อ  านาจ 
ถอนเงิน เทียบกบับตัรลายมือช่ือ 

เจา้หนา้ท่ีบญัชีน าใบรับถอนเงิน 

ลงการ์ดรายตวั 

เจา้หนา้ท่ีบญัชีพิมพส์มุด 
ประจ าตวัและป๊ัมตราในสมุด 

ผูจ้ดัการตรวจสอบความถกูตอ้ง 

จ่ายเงิน / คืนสมุดใหส้มาชิก 

เจา้หนา้ท่ีการเงินสรุปยอดเงินใหผู้จ้ดัการ 
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือช่ือผูรั้บ

เงิน 

ผูจ้ดัการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือ
ช่ือผูรั้บเงินในสรุปรับ -  ฝากเงิน 

ในใบสรุปรับ - ฝากเงิน 

ทุกส้ินวนัท าการผูจ้ดัการตรวจสอบ 

ยอดการถอนเงินเทียบกบับญัชีแยก
ประเภท 



 1.  สมาชิกท่ีมีความประสงค์ถอนเงินเขียนใบถอนเงินดว้นตนเองยื่นต่อท่ีเจา้หน้าท่ี
การเงินของสหกรณ์ 
 2.  เจา้หน้าท่ีการเงินตรวจสอบลายมือช่ือผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากเทียบกบัลายมือช่ือ
ตวัอยา่ง 
 3.  เจา้หนา้ท่ีบญัชีน าใบถอนเงินของสมาชิกไปลงยอดการถอนเงินในการ์ดรายตวัของ
สมาชิก 
 4.  เจา้หนา้ท่ีบญัชีพิมพย์อดเงินท่ีสมาชิกถอนและยอดเงินคงเหลือ  และประทบัตรา
ในสมุดคู่ฝากของสมาชิก 
 5.  ผูจ้ดัการสหกรณ์ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
 6.  เจา้หนา้ท่ีการเงินจ่ายเงินและคืนสมุดใหส้มาชิก 
 7.  เจา้หนา้ท่ีการเงินน าใบถอนเงินของสมาชิกใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีลงบญัชี 

 8.  เจา้หนา้ท่ีการเงินสรุปยอดเงินรับฝากให้ผูจ้ดัการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือ
ช่ือเป็นผูรั้บเงิน 

 9.  ผูจ้ดัการลงลายมือช่ือผูรั้บเงินในสมุดรับฝากเงิน 

           10. ผูจ้ดัการตรวจสอบยอดการถอนเงินเปรียบเทียบกบับญัชีแยกประเภททุกส้ินวนั      
ท าการ 
 

ข้อบกพร่องในธุรกจิรับฝากเงนิของสหกรณ์ 
การรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์เป็นการส่งเสริมการออมทรัพยด์ว้ยความสมคัรใจ

ของสมาชิก  ซ่ึงปกติสหกรณ์จะรับฝากเงินประเภทต่าง ๆ ตามแต่ท่ีสหกรณ์จะก าหนดเง่ือนไข
ไวใ้นระเบียบ  เงนิฝากของสหกรณ์ 

1.  เงินฝากออมทรัพย ์ เป็นการรับฝากเงินจากสมาชิกในลกัษณะฝากและถอนเม่ือใดก็
ได ้ โดยสหกรณ์คิดดอกเบ้ียให้เป็นรายวนั  เงินฝากออมทรัพยข์องสหกรณ์บางแห่งอาจมี
หลายชนิด  เช่น  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  เงินฝากสัจจะออมทรัพย ์ เงินฝากเพื่อการศึกษา  
เป็นตน้ 

2.  เงินฝากประจ า  เป็นการรับฝากเงินจากสมาชิกในลกัษณะท่ีมีก าหนดระยะเวลาใน
การถอนคืน  โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาฝาก  หากสมาชิกถอนคืน
ก่อนก าหนด  สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียใหต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดในระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน
จากสมาชิก  ซ่ึงไดแ้ก่เงินฝาก  3  เดือน  เงินฝาก  6  เดือน  และเงินฝาก  1  ปี   
 



จากการตรวจการสหกรณ์ท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการรับฝากเงินของผูต้รวจการสหกรณ์  
พบว่าปัจจุบนัมีสหกรณ์หลายแห่งประสบปัญหาการทุจริตและมีขอ้บกพร่องดา้นการรับฝาก
เงินเพิ่มมากข้ึน  การทุจริตหรือขอ้บกพร่องท่ีพบในสหกรณ์เหล่าน้ีไม่เพียงแต่ท าให้เกิดความ
สูญเสียทางการเงินเท่านั้น  แต่ยงัส่งผลต่อความเช่ือถือศรัทธาของมวลสมาชิกและบุคคล
ทัว่ไปดว้ย 
ลกัษณะการทุจริตด้านเงนิรับฝาก   

1.  รับเงินฝากจากสมาชิกแลว้ไม่น าเงินเขา้สหกรณ์  โดยมีการบนัทึกรายการในสมุดคู่
ฝากแต่ไม่บนัทึกรายการในทะเบียนยอ่ยเจา้หน้ีเงินฝาก  ไม่ส่งเงินฝากและใบส่งเงินฝากของ
สมาชิกใหฝ่้ายบญัชีของสหกรณ์     

2.  รับเงินฝากจากสมาชิกแลว้ไม่น าเงินเขา้สหกรณ์  มีการบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝาก
และทะเบียนยอ่ยเจา้หน้ีเงินฝาก  แต่ไม่ส่งเงินฝากและใบส่งเงินฝากของสมาชิกให้ฝ่ายบญัชี
ของสหกรณ์  ท าให้ยอดเงินในสมุดคู่ฝากและทะเบียนยอ่ยเจา้หน้ีเงินฝากจะสูงกว่ายอดเงิน
ฝากในบญัชีของสหกรณ์  

3.  สมาชิกและเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ร่วมมือกนัเปิดบญัชีเงินฝากโดยไม่มีการน าเงินมา
ฝากกบัสหกรณ์  มีการบนัทึกรายการฝากเงินในสมุดคู่ฝากและทะเบียนยอ่ยเจา้หน้ีเงินฝาก  ไม่
มีการลงบญัชีของสหกรณ์  เม่ือมีการถอนเงินออกไปจะท าให้ยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากและ
ทะเบียนยอ่ยเจา้หน้ีเงินฝากจะสูงกวา่ยอดเงินฝากในบญัชีของสหกรณ์  

4.  มีการแกไ้ขจ านวนเงินฝากในใบส่งเงินฝากของสมาชิกให้มียอดน้อยกว่าจ านวน
เงินท่ีฝากจริง  ท าใหย้อดเงินฝากในทะเบียนยอ่ยเจา้หน้ีเงินฝากและในบญัชีของสหกรณ์ นอ้ย
กวา่ยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝาก 

5.  ค  านวณดอกเบ้ียและบนัทึกรายการในทะเบียนยอ่ยเจา้หน้ีเงินฝากถกูตอ้ง แต่บนัทึก
รายการในสมุดคู่ฝากนอ้ยกวา่ความเป็นจริง  ท าใหส้มาชิกไดรั้บดอกเบ้ียนอ้ยลง 

6.  ค  านวณดอกเบ้ียและบนัทึกรายการในทะเบียนยอ่ยเจา้หน้ีเงินฝากสูงกว่าความเป็น
จริง  แต่จ่ายดอกเบ้ียใหแ้ก่สมาชิกตามความเป็นจริง 

7.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เปิดบญัชีเงินฝากไวใ้นสหกรณ์  และใชห้มุนเวียนฝากและถอน
เงินในบญัชีท่ีเปิดไว ้

8.  เจา้หน้าท่ีสหกรณ์น าเงินฝากของสมาชิกเขา้บญัชีของตนเองหรือสมาชิกอ่ืนแลว้
ถอนเงินนั้นไปใชส่้วนตวั  กรณีน าเงินเขา้บญัชีสมาชิกอ่ืนก็จะปลอมแปลงลายมือช่ือในการ
ถอนเงิน 

9.  ปลอมแปลงลายมือช่ือสมาชิกเพื่อถอนเงินในบญัชีท่ีไม่มีความเคล่ือนไหว 



ข้อบกพร่องทีพ่บในสหกรณ์   
ด้านระเบียบของสหกรณ์ 
1.   ก าหนดใหมี้ประเภทเงินฝากมากเกินไป 
2.   ก าหนดใหส้มาชิกมีสมุดเงินฝากหลายเล่ม 
3.   ไม่ไดก้ าหนดระเบียบการรับฝากเงิน (สจัจะออมทรัพย)์ 
4.   ไม่ปฏิบติัตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
5.   เม่ือเกิดขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบแลว้  ผูมี้อ  านาจไม่ด าเนินการ

แกไ้ขโดยเร็ว 
ด้านเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
1. ไม่รักษาความลบัของสมาชิกผูฝ้ากเงิน 
2.  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเบด็เสร็จในคนเดียว 
3.  สหกรณ์ไม่ไดก้ าหนดวิธีการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
4.  สหกรณ์ไม่ไดก้ าหนดอ านาจการอนุมติัวงเงินขั้นสูงในการรับฝาก – ถอนเงิน ของ

เจา้หนา้ท่ีแต่ละต าแหน่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
5.  เจา้หนา้ท่ีเกบ็รักษาสมุดคู่ฝากของสมาชิกไว ้
ด้านสมาชิกสหกรณ์ 
1.  สมาชิกฝากสมุดคู่ฝากไวก้บัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
 2.  สมาชิกไม่ตรวจสอบความถกูตอ้งของสมุดคู่ฝากเม่ือน าเงินมาฝากและถอนเงินฝาก

กบัสหกรณ์ 
 3.  สมาชิกไม่ทราบเก่ียวกบัระเบียบการรับฝากเงิน   

 

แนวทางการแก้ไขการทุจริตหรือข้อบกพร่อง   
เม่ือตรวจพบการทุจริตหรือขอ้บกพร่อง  ใหด้  าเนินการ  ดงัน้ี 
1.  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการรับเงินฝากและถอนเงินฝากผา่นไปบญัชียอ่ยเจา้หน้ี

เงินฝากวา่ถกูตอ้งตรงกนัทั้งวนัท่ีและจ านวนเงินหรือไม่  และตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐาน  โดยเฉพาะใบถอนเงินฝากว่าสมาชิกลงลายมือช่ือครบถว้นหรือไม่  
พร้อมทั้งเปรียบเทียบทดสอบลายมือช่ือกบับตัรตวัอยา่งลายมือช่ือผูฝ้าก 

2.  การยืนยนัยอดเงินฝากสมาชิก  การยืนยนัยอดเงินฝากเป็นวิธีการตรวจสอบท่ีดี
ท่ีสุดเพราะจะท าให้แน่ใจว่าบญัชีเงินรับฝากท่ีปรากฏอยูใ่นบญัชีถูกตอ้งมากน้อยเพียงใดเม่ือ



เปรียบเทียบกบัสมุดคู่บญัชีของสมาชิก  วิธีการยืนยนัยอดสามารถกระท าไดโ้ดยการยืนยนั
ยอดกบัสมาชิกโดยตรงและการส่งหนงัสือขอยนืยนัยอดเงินรับฝากไปยงัสมาชิก 

3.  พิจารณาผลการยืนยนัยอดเงินรับฝาก  การยืนยนัยอดเงินรับฝากในบางคร้ังอาจ
ไม่ไดรั้บค าตอบทุกราย  ดงันั้นในการตรวจสอบจึงตอ้งพิจารณาดว้ยว่าสมาชิกท่ีไม่ไดย้ืนยนั
ยอด   มีจ านวนมากนอ้ยเพียงใดและเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็นหรือไม่  ถา้ไม่เพียงพอ   
กใ็หส่้งหนงัสือยนืยนัยอดใหส้มาชิกอีกคร้ังหน่ึง  

4.  เรียกสมุดคู่บัญชีตรวจสอบกับบัญชีย่อยเจ้าหน้ีเงินรับฝาก  ในกรณีท่ีสมาชิก
ทกัทว้งการยืนยนัยอดเงินรับฝาก  ให้เรียกสมุดคู่บญัชีมาตรวจสอบโดยเปรียบเทียบรายการ
ฝาก - ถอนคงเหลือกับบัญชีย่อยเจ้าหน้ีเงินรับฝาก  ถา้พบว่ามีข้อแตกต่างให้หาสาเหตุว่า
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร   

แนวทางการป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจริตและข้อบกพร่อง 
1. เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์  มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกิจการของสหกรณ์ทั้งทางตรง

และทางออ้ม  โดย 
(1)  ให้ค  าแนะน าหลกัการด าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ แก่สหกรณ์  ตลอดจนการ

ก าหนดระเบียบข้ึนถือใช ้ 
(2)  สนบัสนุนและใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์เพื่อประกอบการ

ตดัสินใจ 
(3)  ประเมินผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และเสนอแนะข้อควร แก้ไข

ปรับปรุงแก่คณะกรรมการสหกรณ์ 
(4)  ให้การศึกษาอบรมหลกัและวิธีด าเนินงานสหกรณ์แก่สมาชิกคณะกรรมการ

และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ 
2. ผู้ตรวจการสหกรณ์  ใหผู้ต้รวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและภาวะการเงินของ

สหกรณ์ไว ้ ดงัน้ี 
ก.  การตรวจสอบกิจการ  ใหต้รวจสอบ 

(1)  การด าเนินงานของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการด าเนินการของ                                           
สหกรณ์ ตอ้งไม่กระท าการใดใดๆท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  ขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสหกรณ์ หรือ  
ขดัมติท่ีประชุมใหญ่  หรือมติคณะกรรมการด าเนินการ  หรือค าสั่ง  ค  าแนะน า  ระเบียบของ 
นายทะเบียนสหกรณ์  ทุกกรณี 



(2)  นิติกรรม  สัญญา  หรือข้อตกลงใด ๆ  ท่ีสหกรณ์มีกับสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก  หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ มีผลผูกพนัคู่กรณีตาม
วตัถุประสงคข์องการท านิติกรรม  สญัญา  และขอ้ตกลงนั้น  เช่น  ผูล้งนามตอ้งเป็นผูมี้อ  านาจ
ในฐานะผูแ้ทนหรือตวัแทน ขอ้ความตอ้งครบถว้นไม่มีการขูดลบ  ถา้ขีดฆ่า คู่กรณีตอ้งลง
ลายมือช่ือก ากบัไวด้ว้ย  เป็นตน้ 

(3)  เอกสารอ่ืน ๆ  อนัเป็นสาระส าคญัท่ีใชป้ระกอบในการด าเนิน กิจการ
หรือการท าธุรกิจทุกกิจกรรม  ตอ้งมีขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์  ผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีลงลายมือช่ือ
ไว ้และไม่ช ารุดหรือบกพร่อง 

     ข.  การตรวจสอบภาวะการเงิน  ใหต้รวจสอบ 
(1)  ความถูกต้องของการบันทึกรายการในบัญชีหรือสมุดเงินสดโดย

ตรวจสอบกับหลักฐานเอกสารท่ีสหกรณ์น ามาใช้ประกอบหากไม่อาจตรวจสอบได้ทุก
รายการให้ตรวจสอบรายการท่ีเห็นว่ามีความส าคญั  หรือมียอดรับ – จ่ายเงินจ านวนมาก  ถา้
พบว่ามีเงินสดคงเหลือ ผูถื้อเงินตอ้งแสดงให้เห็นว่ามีเงินสดตามจ านวนนั้นจริง  และให้ผูถื้อ
เงินสดลงช่ือรับรองความถกูตอ้งไวใ้นบญัชีหรือสมุดเงินสดตรงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวนั
เพื่อรับรอง เงินสดคงเหลือ  หากผูถื้อเงินสดไม่มีอ  านาจถือเงินสดหรือถือไวเ้กินอ านาจท่ีตนมี  
ตอ้งแกไ้ข ใหถ้กูตอ้ง 

(2)  สมุดเงินฝากธนาคารทุกเล่ม  ดูความเคล่ือนไหวการฝากถอนเงิน                                             
ถา้มีส่ิง ผิดสงัเกตหรือมีขอ้พิรุธ  หรือการฝากถอนรายใหญ่  ตอ้งตรวจสอบท่ีไป ท่ีมาของเงิน
นั้นอยา่งละเอียด 

(3)  ความถูกต้องของงบทดลองกับบัญชีแยกประเภท ณ วนัส้ินเดือน
หลงัสุด 

(4)  ความถกูตอ้งของบญัชียอ่ยและทะเบียนต่าง ๆ โดยการสุ่มเป็นคร้ังคราว 
การตรวจสอบหากปรากฏว่ามีเงินสดหรือสินคา้ขาดบญัชี  หรือมีการกระท าอนัเป็น

การทุจริต  ตอ้งสั่งให้คณะกรรมการด าเนินการแกไ้ข  และหากเห็นว่าจะเกิดความเสียหายแก่
สหกรณ์  ตอ้งใหค้ณะกรรมการด าเนินคดีตามกฎหมายทนัที 

การรายงานการตรวจสอบ  เม่ือตรวจสอบแลว้ให้จดัท ารายงานผลการตรวจสอบให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ทราบดว้ย 


