
 

                      
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

วาดวย  การสอบบัญชีสหกรณที่ควบเขากัน 

พ.ศ. 2544 
……………………………………… 

 

  เพื่อใหการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณที่ควบเขากันตามพระราชบัญญัติสหกรณ        

พ.ศ. 2542 เปนไปอยางเหมาะสมและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งนายทะเบียน 

สหกรณ ที่ 688/2543  ส่ัง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2543   กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงกําหนดวิธีปฏิบัติในการ

สอบบัญชีสหกรณที่ควบเขากัน  ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ   วาดวยการสอบบัญชีสหกรณ   

ที่ควบเขากัน พ.ศ. 2544” 

  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศในทายระเบียบนี้เปนตนไป 

  ขอ 3  ใหยกเลิกบรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

  ขอ 4  การสอบบัญชีสหกรณที่ควบเขากัน  แบงออกเปน 2 สวน  คือ 

  4.1 สวนที่เกี่ยวกับสหกรณเดิมกอนการควบสหกรณ 

  4.2 สวนที่เกี่ยวกับสหกรณใหมซึ่งเกิดจากการควบสหกรณเดิมเขาดวยกันแลว 
สวนที่เกี่ยวกบัสหกรณเดิมกอนการควบสหกรณ 
 1. การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน 
  1.1 ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของสหกรณแตละสหกรณ

ที่จะควบเขากัน ณ วันกอนวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณควบเขากัน 

  1.2 กรณีที่สหกรณไดรับการจดทะเบียนควบเขากันภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี  แตกอน

วันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน  ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน 

ณ วันสิ้นปทางบัญชีตามปกติ   และ ณ วันกอนวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณควบเขากัน

ไปในคราวเดียวกัน 
 

/2. การจัดทาํ… 

 

 



 
 2. การจัดทํากระดาษทําการ 
  2.1 ใหผูสอบบัญชีจัดทํากระดาษทําการของสหกรณแตละสหกรณที่จะควบเขากันตาม

รูปแบบเชนเดียวกับการสอบบัญชีสหกรณในกรณีปกติ 

  2.2 กรณีที่สหกรณไดรับการจดทะเบียนควบเขากันภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี  แตกอน

วันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน  ซึ่งผูสอบบัญชีตองแสดงความเห็นตองบการเงิน ณ วันสิ้นป

ทางบัญชี  และ ณ วันกอนวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณควบเขากันนั้น   ใหจัดทํา

กระดาษทําการรวมไวเปนชุดเดียวกัน   ยกเวน กระดาษทําการรายละเอียดที่เกี่ยวของโดยตรงหรือเปน

ผลกระทบจากตัวเลขในงบการเงิน  เชน  กระดาษทําการงบทดลอง กระดาษทําการลูกหนี้ และหนี้สงสัย-   

จะสูญ กระดาษทําการสินคาคงเหลือ  กระดาษทําการสินทรัพยถาวรและคาเสื่อมราคา  เปนตน  ใหจัดทํา

เพิ่มเติมข้ึน   สําหรับกระดาษทําการใดแสดงขอมูล ณ วันสิ้นปทางบัญชี  และ ณ วันกอนวันที่นายทะเบียน

สหกรณรับจดทะเบียนสหกรณควบเขากัน  โดยแสดงขอมูลทั้ง 2 กรณี เปนรายการเดียวกันและมีจํานวน

เงินเทากัน  ไมตองแยกการจัดทํากระดาษทําการ  แตใหระบุวันที่ไวใหชัดเจนที่สวนหัวของกระดาษทําการ

วาเปนขอมูล ณ วันสิ้นป  และ ณ วันกอนวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณควบเขากัน 

 3. รายงานของผูสอบบัญชี     ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานของผูสอบบัญชีเพื่อแสดง

ความเห็นตองบการเงิน ณ วันกอนวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณควบเขากันจากผลสรุป

ของการตรวจสอบ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานของผูสอบบัญช ี

  
 เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ 

  ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที…่………………….……………………….และ 

 งบกําไรขาดทนุสําหรับงวดสิ้นสุดวนัเดียวกันของสหกรณ……………………………………..จํากัด 

 ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปนผูรับผิดชอบตอความถกูตองและความครบถวนของ 

 ขอมูลในงบการเงินเหลานี้   สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงนิดังกลาว 

 จากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

  ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตาม 

 ระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได 

 ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงนิแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงนิและการ 

 เปดเผยขอมูลในงบการเงนิ   การประเมินความเหมาะสมของหลักการบญัชีที่สหกรณใชและ 

 ประมาณการเกี่ยวกบัรายการทางการเงินทีเ่ปนสาระสาํคญั  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเปนผูจัดทาํ 

 ข้ึน    ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ําเสนอในงบการเงนิโดยรวม 

 ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหน็ 

 ของขาพเจา 

  ขาพเจาเหน็วางบการเงนิขางตนนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วันที…่……………………. 

 และผลการดําเนินงานสําหรบังวดสิน้สุดวนัเดียวกันของสหกรณ……………………………….จํากัด 

 โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 

       (ลายมือช่ือ)………………………………… 

            (………………………………..) 

                 ผูสอบบัญชี 

 

 ………………………………….. 

 วันที…่…………………………… 

 
/การจัดทํา… 

 

 



 

 การจัดทํารายงานของผูสอบบัญชีกรณีสหกรณไดรับการจดทะเบียนควบเขากันภายหลัง

วันสิ้นปทางบัญชีแตกอนวันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน   ซึ่งผูสอบบัญชีตองแสดงความเห็น

ตองบการเงิน ณ วันสิ้นปทางบัญชี   และ ณ วันกอนวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนควบเขากันใน

คราวเดียวกันนั้น  ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงาน  ดังนี้ 

 

รายงานของผูสอบบัญช ี

  เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ 

  ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที…่………………….…และวันที…่……………… 

 งบกําไรขาดทนุสําหรับงวดสิ้นสุดวนัที…่……………….และสําหรบัปส้ินสุดวนัที…่………………… 

 ของสหกรณ…………………………จํากัด  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปนผูรับผิดชอบ 

 ตอความถูกตองและความครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้   สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบใน 

 การแสดงความเหน็ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

  ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตาม 

 ระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได 

 ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงนิแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงนิและการ 

 เปดเผยขอมูลในงบการเงนิ   การประเมินความเหมาะสมของหลักการบญัชีที่สหกรณใชและ 

 ประมาณการเกี่ยวกบัรายการทางการเงินทีเ่ปนสาระสาํคญั  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเปนผูจัดทาํ 

 ข้ึน    ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ําเสนอในงบการเงนิโดยรวม 

 ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหน็ 

 ของขาพเจา 

  ขาพเจาเหน็วางบการเงนิขางตนนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วันที…่……………………. 

 และวันที…่……………………  ผลการดําเนนิงานสาํหรับงวดสิน้สดุวันที…่……………………….. 

 และสําหรับปส้ินสุดวนัที…่………………………..ของสหกรณ……………………………….จํากัด 

 โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 

       (ลายมือช่ือ)………………………………… 

            (………………………………..) 

                 ผูสอบบัญชี

 ………………………………….. 

 วันที…่…………………………… 

 

 



 
 4. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี  ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

โดยมีองคประกอบ  ดังนี้ 

 

รายงานผลการตรวจสอบบัญช ี

สหกรณ………………………………….จํากัด 

จังหวัด………………………… 

สําหรบังวดสิน้สุดวันที…่………………….และสาํหรับปสิน้สุดวันที…่………………….
………………………………… 

  ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณ…………… 

 …………………………จํากัด    สําหรับงวดสิ้นสุดวันที…่……………………………และสําหรับป 

 ส้ินสุดวนัที…่…………………………..    ซึ่งขาพเจาไดแสดงความเหน็ตองบการเงินแบบ………... 

 เมื่อวันที…่…………………………ไวแลวนัน้   ขาพเจาขอเสนอผลการตรวจสอบ  ดังนี ้

  1. ผลการตรวจสอบโดยสรุป 

   1.1 การดําเนนิงานของสหกรณ 

   1.2 ขอสังเกตที่ตรวจพบและแนวทางการแกไข 

   1.3 การติดตามการแกไขขอบกพรองของปกอน 

  2. ผลการตรวจสอบและขอสังเกต 

   2.1 สถานภาพทัว่ไป 

   2.2 การบริหารจัดการ 

    2.2.1 การบรหิารทัว่ไป 

     (1) การแบงสวนงานและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 

     (2) การกําหนดระเบียบตาง ๆ 

     (3) การบัญช ี

     (4) แผนงานและงบประมาณ 

     (5) ผูตรวจสอบกิจการ 

    2.2.2 การบรหิารการเงนิ 

     (1) โครงสรางทุนดําเนนิงาน 

     (2) การจัดหาและการใชเงนิทุน 

     (3) ขอสังเกตดานการบริหารการเงนิ 

 

 

 



 

 

    2.2.3 การบรหิารธุรกิจ 

     (1) ปริมาณธุรกิจ 

     (2) การอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก 

     (3) ขอสังเกตในการดําเนนิธรุกิจ 

   2.3 การติดตามการแกไขขอบกพรอง 

   2.4 เร่ืองอื่น ๆ 

 

 

       (ลายมือช่ือ)………………………………… 

            (………………………………..) 

                 ผูสอบบัญชี 

 ที่ตั้งสํานักงานของผูสอบบัญชี 

 วันที…่…………………………… 

 

 

หมายเหต ุ

                       ใชในกรณีจัดทาํรายงานผลการตรวจสอบบัญชีซึ่งผูสอบบัญชีแสดงความเหน็ตองบการเงิน 

 ณ วันสิ้นปทางบัญชี  และ ณ วันกอนวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณควบ 

 เขากัน          กรณีที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน ณ วันกอนวันที่นายทะเบียน 

 สหกรณรับจดทะเบียนสหกรณควบเขากันกรณีเดียว   ใหตัดขอความ “และสําหรับปส้ินสุด 

 วันที่………………..” ออก 

 

 อนึ่ง ในการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีตามรูปแบบขางตน ใหรายงานโดยไมตอง

เปรียบเทียบกับปกอน     และใหรายงานการเลิกกิจการของสหกรณเพื่อนําไปควบเปนสหกรณใหมไวใน

เร่ืองอื่น ๆ  วาสหกรณเลิกโดยมติแหงที่ประชุมใหญเมื่อใด  นําไปควบกับสหกรณใด  เปนสหกรณใด  และ

นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากันเปนสหกรณใหมเมื่อใด 

 

 

/สวนที่เกี่ยวกบั… 



 

สวนที่เก่ียวกับสหกรณใหมซึ่งเกิดจากการควบสหกรณเดิมเขาดวยกันแลว 
 1. การใหคําแนะนําดานบัญชีแกสหกรณใหม     ใหผูสอบบัญชีใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติทาง

บัญชีแกผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณใหมที่เกิดจากการควบสหกรณใหมี

หนาที่จัดทําบัญชี  ทํางบดุลรวมของสหกรณใหม ณ วันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบ

เขากันเปนสหกรณใหม  และทํารายการเปดบัญชีของสหกรณใหม 

 2. การตรวจสอบบัญชี   ใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบการจัดทําบัญชีของสหกรณใหม

ตามขอ 1 ภายหลังที่สหกรณจัดทําแลวเสร็จใหเปนไปโดยถูกตองตามที่ควร 

 3. การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี     ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ     

ณ วันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณใหมที่เกิดจากการควบเขากัน ดังนี้ 

 
รายงานผลการตรวจสอบบัญชกีรณีสหกรณควบเขากัน

สหกรณ……………..………………….จํากัด 
จังหวัด……………………….. 

ณ วนัที…่……………………..(วันทีน่ายทะเบยีนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณใหม) 
…………………………………… 

 

  ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณ……………….. 

 ………………จํากัด  ซึง่เกิดจากการควบสหกรณเขากันนั้น   ขาพเจาขอเสนอผลการตรวจสอบดังนี ้

  1. สถานภาพทั่วไป  (สหกรณเกิดจากการควบสหกรณใดเขาดวยกนั  เมื่อวันที่เทาใด 

 มีสมาชกิรวมทั้งสิน้เทาใด   ผลการดําเนินงานของแตละสหกรณทีน่ํามาควบเขากันเปนอยางไร  และ 

 สหกรณใหมมฐีานะการเงินอยางไร) 

  2. การบัญชีและใบสําคัญ   (สหกรณจัดทาํบัญชี  ตลอดจนรายละเอียด  บัญชียอยและ 

 ทะเบียนตาง ๆ ถูกตองตรงกับบัญชีคุมยอดหรือไมอยางไร   มีเอกสารประกอบการบันทกึบัญชีครบถวน 

 ถูกตองหรือไม   รวมทั้งไดใหคําแนะนําในการปฏิบัติทางบัญชีแกสหกรณใหมไวอยางไรบาง) 

  3. เร่ืองอื่น ๆ 

  ทั้งนี้  ไดแนบงบการเงนิ ณ วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณควบเขากัน 

 ของสหกรณใหมทีเ่กิดจากการควบเขากนั  มาดวยแลว 

       (ลายมือช่ือ)………………………………… 

            (………………………………..) 

                 ผูสอบบัญชี 

 ที่ตั้งสํานักงานของผูสอบบัญชี 

 วันที…่…………………………… 

 

 



 

 4. การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงนิ ณ วนัสิ้นปทางบญัชีของสหกรณใหม   

ใหผูสอบบัญชทีําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงนิ ณ วนัสิ้นปทางบญัชีของสหกรณใหม

ตามปกต ิ

 5. การจัดทํารายงานของผูสอบบัญชี ณ วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหม  ใหผูสอบบัญชี

จัดทํารายงานของผูสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงิน ณ วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหม จาก

ผลสรุปของการตรวจสอบ ดังนี้ 

รายงานของผูสอบบัญชี 

             เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ 

  ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที…่………………………….งบกําไรขาดทุนและ

 งบกระแสเงนิสด  สําหรับงวดสิ้นสุดวันเดยีวกนัของสหกรณ…………………………………..จํากัด

 ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปนผูรับผิดชอบตอความถกูตองและความครบถวนของ 

 ขอมูลในงบการเงินเหลานี้   สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงนิดังกลาว 

 จากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

  ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตาม 

 ระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได 

 ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงนิแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงนิและการ 

 เปดเผยขอมูลในงบการเงนิ   การประเมินความเหมาะสมของหลักการบญัชีที่สหกรณใชและ 

 ประมาณการเกี่ยวกบัรายการทางการเงินทีเ่ปนสาระสาํคญั  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเปนผูจัดทาํ 

 ข้ึน    ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ําเสนอในงบการเงนิโดยรวม 

 ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหน็ 

 ของขาพเจา 

  ขาพเจาเหน็วางบการเงนิขางตนนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วันที…่……………………. 

 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับงวดสิ้นสุดวนัเดียวกันของสหกรณ……………….จํากัด

 โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 

       (ลายมือช่ือ)………………………………… 

            (………………………………..) 

                 ผูสอบบัญชี 

 ………………………………….. 

 วันที…่…………………………… 

 



 

หมายเหต ุ

                    กรณีการดําเนินกิจการเต็มป  ใหเปลี่ยนขอความเปน “สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน………” 

 สหกรณประเภทอื่น   นอกเหนือจากสหกรณประเภทออมทรัพย    (ไมรวมสหกรณเครดิต 

 ยูเนี่ยน)  ใหตัดขอความที่ขีดเสนใตออกทั้งในวรรคนําและวรรคความเห็น  และใหเติมคําวา 

 “และ” ไวหนาขอความ “งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสิ้นสุด………………………..” และ 

 “ผลการดําเนินงาน สําหรับงวดสิ้นสุด…………………….” ในวรรคนําและวรรคความเห็น 

 ตามลําดับ 

 6. การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชี ณ วนัสิน้ปทางบัญชีของสหกรณใหม         

ใหผูสอบบัญชจีัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชี  โดยมีองคประกอบดังนี ้

รายงานผลการตรวจสอบบัญช ี

สหกรณ………………………………….จํากัด 

จังหวัด………………………… 

สําหรบังวดสิน้สุดวันที…่………………….…………………….
………………………………… 

  ตามทีน่ายทะเบียนสหกรณไดแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณ…………… 

 …………………………จํากัด    สําหรับงวดสิ้นสุดวันที…่………………………………………..     

 ซึ่งขาพเจาไดแสดงความเหน็ตองบการเงนิแบบ………….…..เมื่อวนัที…่………………………….. 

 ไวแลวนัน้   ขาพเจาขอเสนอผลการตรวจสอบ  ดังนี ้

  สหกรณ……………………………จํากดั  เกิดจากการควบคุมสหกรณ……………. 

 ………………….…..จํากดั   และสหกรณ…………………………………จํากดั เขาดวยกัน    โดย 

 นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนเมื่อวนัที…่……………………………… 

  1. ผลการตรวจสอบโดยสรุป 

   1.1 การดําเนนิงานของสหกรณ 

   1.2 ขอสังเกตที่ตรวจพบและแนวทางการแกไข 

  2. ผลการตรวจสอบและขอสังเกต 

   2.1 สถานภาพทัว่ไป 

   2.2 การบริหารจัดการ 

    2.2.1 การบรหิารทัว่ไป 

     (1) การแบงสวนงานและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 

     (2) การกําหนดระเบียบตาง ๆ 

  

 



 

 

     (3) การบัญช ี

     (4) แผนงานและงบประมาณ 

     (5) ผูตรวจสอบกิจการ 

    2.2.2 การบรหิารการเงนิ 

     (1) โครงสรางทุนดําเนนิงาน 

     (2) การจัดหาและการใชเงนิทุน 

     (3) ขอสังเกตดานการบริหารการเงนิ 

    2.2.3 การบรหิารธุรกิจ 

     (1) ปริมาณธุรกิจ 

     (2) การอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก 

     (3) ขอสังเกตในการดําเนนิธรุกิจ 

  3. เร่ืองอื่น ๆ 

 

 

       (ลายมือช่ือ)………………………………… 

            (………………………………..) 

                 ผูสอบบัญชี 

 ที่ตั้งสํานักงานของผูสอบบัญชี 

 วันที…่…………………………… 

 

 

หมายเหต ุ
                               กรณีการดําเนนิกิจการเต็มป  ใหเปลี่ยนขอความเปน “สําหรับปส้ินสุดวนัที…่…………….” 

   ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2544 

      (ลงชื่อ)       สุพัตรา  ธนเสนีวัฒน 

     (นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน) 

        อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 


	การสอบบัญชีสหกรณ์ที่ควบเข้ากันพ.ศ. 2544
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