
 



ค ำน ำ 

 

  ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    ก าหนดโครงการน าร่องในการลดปริมาณ
กระดาษท าการและลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร  โดยให้ผู้สอบบัญชีจัดท ากระดาษท าการ
สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ นั้น  เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สอบบัญชีในการแปลงไฟล์ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ท่ีอยู่ในรูปแบบ Word 
Excel หรือ JPG ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF  มีระบบกลางในการจัดเก็บกระดาษท าการ
อิเล็กทรอนิกส์  รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องยังสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้สะดวก รวดเร็ว จึงได้
พัฒนาโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง ขึ้น 

  คู่มือการใช้โปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง ได้จัดท าขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติตามโครงการน าร่องในการลดปริมาณกระดาษท าการและ
ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร  

  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 3  หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคูม่ือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 3 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
พฤษภาคม  2555 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
หลักการและเหตุผล         1 
วัตถุประสงค์          1 
การพัฒนาโปรแกรม 

- โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนา       2 
- ขอบเขตของโปรแกรม       2 
- ความต้องการของโปรแกรม (requirement)     3 
- ข้อจ ากัดของโปรแกรม       3 
- คณะท างาน         4 

ระบบงานการส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง      5 
วิธีการใช้งาน 

- คู่มือการจัดเตรียมข้อมูล       6 
- คู่มือการติดตั้งโปรแกรม       9 
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม ส าหรับผู้สอบบัญชี     31 
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม ส าหรับหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  43 
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม ส าหรับกลุ่มก ากับมาตรฐานการบัญชี   46 

ภาคผนวก  

 

 



 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3                                                           หน้า  1 

หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดโครงการน าร่องในการลดปริมาณกระดาษท าการ
และลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร   โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีจัดท ากระดาษท าการสอบบัญชีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ นั้น     ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 3 ได้รับ
มอบหมายให้เป็นพื้นที่น าร่องตามโครงการดังกล่าว   โดยวิธีการจัดท ากระดาษท าการในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์  Word Excel  หรือไฟล์รูปภาพ (JPG) จากการสแกนกระดาษท าการที่มี
การลงลายมือชื่อจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งก าหนดชื่อไฟล์ หรือชื่อแผ่นงาน (Sheet) ให้ตรงกับ
รหัสสารบัญกระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ที่ก าหนดขึ้น   และน าส่งข้อมูลเข้าระบบกลางด้วย โปรแกรม
ส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง   

วัตถุประสงค ์

  โปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง  เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ผู้สอบบัญชีในการแปลงไฟล์ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบ Word  Excel  JPG  ให้อยู่ใน
รูปแบบไฟล์ PDF  ได้สะดวก รวดเร็ว และน าส่งข้อมูลกระดาษท าการอิเล็คทรอนิกส์จัดเก็บไว้บนระบบ
กลาง  เพ่ือลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารและสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลกระดาษท าการมาใช้งาน 

ประโยชน์ 
1. ลดปริมาณการใช้กระดาษ 
2. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 
3. สามารถสืบค้นกระดาษท าการได้สะดวก  รวดเร็ว    
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การพัฒนาโปรแกรม 

 

โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนา 

1. Microsoft Visual Studio .Net 2010  

2. Microsoft SQL Server 2005 

 

ขอบเขตของโปรแกรม 

  การพัฒนาโปรแกรมนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล (Database Application)    

  คือ โปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง ส าหรับติดตั้ง 

  บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอบบัญชี ท าหน้าที่ในการแปลงไฟล์ 

  เอกสารให้เป็นไฟล์ PDF และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบกลาง  (Server)     

  เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

   ส่วนที่ 2  การพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web Server เป็นการเชื่อมต่อกับ 

  Server ทาง Web Browser  ผ่านช่องทาง   

  http://eworking.cad.go.th 
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ความต้องการระบบของโปรแกรม (Requirement) 

  โปรแกรมสนับสนุนการท างานของโปรแกรม (Software) 

1. Windows XP Service Pack 3 or higher 

2. Microsoft Office 2010 

3. Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 

4. Microsoft .Net Framework 4 

5. Windows Installer 4.5 

6. Microsoft SQL Server 2005 

คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  (Hardware)  

1. CPU Pentium 4 2.66 GHz or higher 

2. Ram DDR 1 GB 

3. Hard disk 40 GB or higher 

 

ข้อจ ากัดของโปรแกรม 

1. ไม่รองรับอุปกรณ ์Router ZyXEL รุ่น P660 เนื่องจากไม่สามารถติดต่อ Server ได ้

2. ไม่รองรับระบบปฏิบัตการ (Operating System)  คือ Windows Vista 
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คณะท างาน 

ผู้พัฒนาโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง  

นายอภินันท์  บุญเรือง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 

ผู้จัดท าเอกสารคู่มือการใช้งาน   

นางสาวสุดารัตน์  ทราบตะขบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 

ประสานและควบคุมงาน 

นางสาวลินดา  เสียงใหม่  หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 

นางธัญญารัตน์  กมลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ   

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 

 

คณะที่ปรึกษา 

นางสาววรรณา  โชติโยธิน   ผู้อ านวยการ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 

นางสุชาดา อิษฎากร   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ 

นางสาวปิยะดา  เงินฉลาด   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา 

นางรศพร  โภคเกาะ   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา 
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ระบบงานการส่งข้อมลูเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้า สตส. ผู้สอบบัญชีสหกรณ ์

กลุ่มก ากับมาตรฐานการบัญชี สตท.3 

ส่งข้อมูล 
Server 

ยืนยันจัดเก็บข้อมูล 

ส่งข้อสังเกต 
จากการประเมิน 
เก็บเข้า Server 

ดึงข้อมูล 
ประเมินสอบทาน 
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การเตรียมกระดาษท าการ (E-working paper) 
ส าหรับ โปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง 

 
1. สร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บกระดาษท าการ โดยก าหนดชื่อ รหัสสหกรณ์ + ปีบัญชี + ชื่อสหกรณ์   

เพ่ือสะดวกในการค้นหา เช่น 1831 31032555สกกคงสามัคคี จ ากัด  เป็นต้น ซึ่งระบบจะท าการ
แปลงไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะเอกสารที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักเท่านั้น    
 

           
 
 

2. เตรียมไฟล์กระดาษท าการอิเล็คทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบที่ระบบรองรับ ได้แก่ word excel  
.jpg(รูปภาพ) .pdf  ซ่ึงระบบสามารถแปลงกระดาษท าการที่อยู่ในรูปแบบ excel หรือ word ได้
มากกว่า 1 ไฟล์ เพียงแค่ตั้งชื่อ sheet หรือชื่อไฟล์ ให้ตรงกับสารบัญกระดาษท าการ E-working 
paper 
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3. สร้างโฟลเดอร์ย่อย ช่ือ : รายละเอียดประกอบ    ส าหรับส่งเข้าระบบโดยวิธีการแนบไฟล์ 

เพ่ือเก็บรายละเอียดประกอบกระดาษท าการ  และน าเข้าระบบโดยแนบไฟล์ภายใต้รหัสกระดาษท า
การที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 

 

4. สร้างโฟลเดอร์ย่อย ช่ือ  รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี  ส าหรับส่งเข้าระบบโดยวิธีการแนบไฟล์ 
เก็บรายงานการสอบบัญชีระหว่างปี  หนังสือน าส่ง และกระดาษท าการที่เก่ียวข้อง เช่น กระดาษท า
การตรวจนับเงินสด  กระดาษท าการเงินฝากธนาคาร  เป็นต้น    
 

5. สร้างโฟลเดอร์ย่อย ช่ือ  เอกสารส าคัญอ่ืน ๆ  ส าหรับส่งเข้าระบบโดยวิธีการแนบไฟล์ 
เก็บเอกสารส าคัญนอกเหนือจากสารบัญ   ได้แก ่ หนังสือแจ้งข้อบกพร่อง   หนังสือสั่งการ   
หนังสือยืนยันยอดกรณีท่ีมีข้อทักท้วง    
 

วิธีการ แปลงไฟล์เอกสารในรูปแบบอ่ืน ๆ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF 
คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการแปลง   เลือก convert to Adobe PDF 

 

 

 

ตั้งชื่อไฟล์ตามสารบัญ เช่น RQ13.pdf 

จัดเก็บไว้ในโฟล์เดอร์หลัก 
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ตัวอย่างการจัดท ากระดาษท าการ 
จัดท ากระดาษท าการตามรูปแบบมาตรฐานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  ให้อยู่ใน

รูปแบบไฟล์   excel   word  หรือสแกนกระดาษท าการที่มีการลงลายมือชื่อจากบุคคลภายนอก  เช่น 
กระดาษท าการตรวจนับเงินสด เป็นต้น ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ jpg หรือ pdf 

ก่อนท าการแปลงไฟล์ควรจัดรูปแบบหน้ากระดาษให้เรียบร้อย (Print preview)   
 

 

                                                 
 

 
 

 
เปลี่ยนชื่อ sheet ให้ตรงตามรหัสสารบญักระดาษท าการอิเล็คทรอนิกส์ 

 

 

ชื่อ : ให้สแกนลายเซ็นวาง 
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คู่มือการตดิตั้ง 

โปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง และโปรแกรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ติดตั้งโปรแกรมตามตัวเลขในวงเล็บตั้งแต่ (1) – (6) คือโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 

หมายเหตุ เครื่องที่ลงโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลางนั้น จะต้องติดตั้งโปรแกรม  

Microsoft Office 2010 นอกเหนือจากโปรแกรมที่น ามาให้ติดต้ัง 

 

1. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 Setup ดับเบิลคลิกท่ี Icon ส าหรับ
การติดตั้ง คือ (1)dotnetfx35.exe   

 

 

                

1 2 
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4. Install 

3. คลิก I have read and ACCEPT the terms of the License 
Agreement 

5. รอการติดตั้ง 
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6. ติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

7. คลิกท่ีปุ่ม Exit 
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2. ติดตั้ง .Net Framework 4 ดับเบิลคลิกท่ี  Icon ติดตั้ง คือ 
(2)dotnetFx40_Full_x86_x64.exe 
 
 

 
 

 
 

     
 
 
        

1. คลิกเพื่อยอมรับ ให้เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น 

2. คลิกที่ปุ่ม Install 

3. รอการติดตั้ง 

4. คลิกปุ่ม Finish ติดตั้งเสร็จแล้ว 
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3. ติดตั้งโปรแกรม Window Installer ดับเบิลคลิกท่ี Icon ติดต้ัง คือ   
(3 )Windows Installer 4.5.exe 
 

 
 

 
 

1.คลิก Next 

2. คลิก I Agree 

3. คลิก Next 
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4. รอการติดตั้ง 

5. คลิก Finish เสร็จสิ้นการติดตั้ง 
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4. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 ดับเบิลคลิกท่ี Icon ติดตั้งคือ 
(4)SQLEXPR_ADV2005.EXE 
 
 

 
 

 

1. คลิก I accept the licensing terms and conditions 

2. คลิก Next 
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3. คลิก Install 

4. คลิก Next 
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6. คลิก Next 

5. คลิก Next 
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7. คลิก Next 

8. รอการติดตั้ง 
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9. คลิกเลือกการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกหัวข้อ คลิกที่ 
Entire feature will be installed on local hard drive 

10. คลิก Next 
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11. คลิก Windows Authentication Mode 

12. คลิก Next 

13. คลิก Enable User Instances 

14. คลิก Next 
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15. คลิกเลือก 

16. คลิก Next 

17. คลิก Install 



 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 หน้า  22 

 
 

 

18. รอการติดตั้ง 

19. คลิก Next 
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20. คลิก Finish เสร็จสิ้นการติดตั้ง 
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ขั้นตอนต่อไปท าการสร้างและเชื่อมต่อฐานข้อมูลของโปรแกรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิก All Programs 

2. คลิก Microsoft SQL Server 2005 

3. คลิก SQL Server Management 
Studio Express 
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เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio Express ขึน้มาแล้ว
โปรแกรมจะให้ Connect กับ Server 

 

 

 
 

 

 

4. คลิก Connect 
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5. ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล 

1. คลิกขวาที่ database 

2. คลิก New Database… 

6. พิมพ์ตั้งช่ือฐานข้อมูล คือ EW 

8. คลิก OK 

7. สังเกตเม่ือพิมพ์ชื่อฐานข้อมูล 
ชื่อ Logical Name ก็จะเปลี่ยน
ตาม ทั้ง Data และ Log 

9. เมื่อคลิกที่ปุ่ม OK แล้ว 
ฐานข้อมูล EW ก็จะปรากฏ
ขึ้นมาด้านซ้ายมือในหัวข้อ 
databases 
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เมื่อสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วให้ท าการสร้างตารางและน าเข้าข้อมูลให้กับตารางของฐานข้อมูล 
EW  โดยดับเบิลคลิกท่ี Icon ที่ (5)EW.sql อยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม    

ทั้งนี้ต้องเปิดหน้าต่างโปรแกรม Microsoft SQL Server Management 
Studio Express ไว้ก่อนดับเบิลคลิกท่ี (5)EW.sql จะปรากฏหน้าดังรูป 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเลือกเป็น EW 2. คลิกที่ Execute  

3. เสร็จสิ้นการสร้างตารางและน าเข้า
ข้อมูล Query executed 
successfully 
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5. ติดตั้งโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลางคลิกที่ Icon การติดตั้งท่ี (6) setup.exe 
 

 
 

 
 

1. คลิกที่ปุ่ม Next 

2. คลิก Just me 

3. คลิก Next 
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4. คลิก Next 

5. รอการติดตั้ง 
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6. เมื่อติดตั้งครบทั้ง 5 โปรแกรมให้ท าการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนเข้าสู่โปรแกรมส่ง
ข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง โดยคลิกที่ปุ่ม Icon หน้า Desktop  
 

 
 

 

6. คลิกที่ปุ่ม Close 

บอกสถานะการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
Successfully 
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คู่มือการใช้งาน 
โปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง 

 
1. การเปิดใช้งานโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง 

เมื่อติดตั้ง โปรแกรมเสร็จแล้วจะเข้าสู่โปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง โดย
ดับเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน (Icon) หน้าเดสท็อป (Desktop)  

 

 
 
 
2. การลงชื่อเข้าใช้งานโปรแกรม (Log in) 

เมื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรมให้ท าการลงชื่อเข้าใช้งานโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบ 
กลาง ดังนี้ 

2.1 ชื่อผู้ใช้งาน = หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.2 รหัสผ่าน = หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.3 คลิกท่ีปุ่มเข้าสู่ระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 

2.2 2.3 
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3. รายละเอียดของหน้าจอโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง 
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง เมื่อลงชื่อเข้าใช้

งานโปรแกรม 
  ส่วนที่ 1 ชื่อโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง ชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม 

และหน่วยงานที่สังกัด 
ส่วนที่ 2 ชื่อผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่สังกัด 
ส่วนที่ 3 ส่วนของการน าเขา้ข้อมูลเอกสารกระดาษท าการของสหกรณ์ 
ส่วนที่ 4 ส่วนของเล่มกระดาษท าการซึ่งเป็นชื่อสหกรณ์ท่ีถูกน าเข้าข้อมูล 
ส่วนที่ 5 ส่วนของสารบัญกระดาษท าการที่ถูกน าเข้า 
ส่วนที่ 6 -  ปุ่มการส่งข้อมูลเอกสารกระดาษท าการเข้าสู่ระบบกลาง  

    โปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง (Web Server)  
-  ปุม่อัพเดทข้อมูลคลิกเมื่อต้องการปรับปรุงฐานข้อมูลส าหรับ 
   เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง 
หมายเหตุ การส่งข้อมูลเข้าระบบกลางต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

   เท่านั้น 
 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

4. 

5. 

2. 

6
. 

1. 
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4. การบันทึกและการน าเข้าข้อมูลเอกสารกระดาษท าการ 
วิธีการบันทึกข้อมูลและน าเข้าข้อมูลกระดาษท าการเข้าสู่โปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่

ระบบกลาง มีวิธีการดังนี้ 
4.1 คลิกเลือกสหกรณ์ที่จะจ       ะ         ของผู้สอบบัญชี (สามารถพิมพ์ชื่อ

สหกรณ์บางส่วนแล้วจะปรากฏรายชื่อสหกรณ์ข้ึนมาให้เลือก) 
4.2 ระบุปีบัญชีของสหกรณ์เป็นตัวเลข 4 หลัก เช่น 2555 
4.3 คลิกเลือกวันที่เริ่มต้นปีบัญชี โดยคลิกที่ปุ่ม        เพ่ือคลิกเลือกวันที่เริ่มต้นปี

บัญชี 
4.4                                       จะ                                       

                                คลิกเลือกวันที่สิ้นสุดปีบัญชี   โดยคลิก 
ที่ปุ่ม         เพ่ือคลิกเลือกวันที่สิ้นสุดปีบัญชี 

4.5 คลิกท่ีปุ่มแนบแฟ้มเพ่ือน าเข้าข้อมูลเอกสารกระดาษท าการ โดยเลือก
โฟลเดอร์กระดาษท าการของสหกรณ์ท่ีเตรียมน าเข้า 

4.6 คลิกท่ีปุ่มบันทึก  รอการน าเข้าข้อมูลสักครู่ เมื่อระบบท าการน าเข้าเรียบร้อย
จะมีกล่องข้อความบอกว่า “เพ่ิมข้อมูลใหม่เรียบร้อยแล้ว” ให้คลิกท่ีปุ่ม OK 

 

 
 
 

 
 

ข้อที่ 4 
4.1 

4.2 
4.3 

4.4 

4.5 

4.6 
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5. การตรวจสอบเอกสารกระดาษท าการหลังการน าเข้า 
 เมื่อน าเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะปรากฏชื่อสหกรณ์และปีบัญชี  ใช้เมาส์คลิกท่ีชื่อ

สหกรณ์จะปรากฏ รายละเอียดของกระดาษท าการ และสารบัญกระดาษท าการ พร้อมกับชื่อ
สหกรณ์ด้านบนช่องสารบัญ 

 

 
 

ส่วนของสารบัญจะมีแถบสีบ่งบอกสถานะ ดังนี้ 
 สีขาว = มีเอกสารกระดาษท าการ ที่น าเข้าโดยการตั้งชื่อไฟล์ หรือแผ่นงาน 

(Sheet) ตามรหัสสารบัญ และแปลงไฟล์เป็นนามสกุล pdf เรียบร้อยแล้ว
สามารถใช้เมาส์ดับเบิลคลิกตามรหัสสารบัญเพ่ือดูเอกสารได้ 

 สีฟ้า = ไม่มีเอกสารกระดาษท าการ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบว่ามีไฟล์หรือ
กระดาษท าการอิเล็กทรอนิก ทีเ่ตรียมน าเข้าระบบหรือไม่ ถ้ามีตรวจสอบการ
ตั้งชื่อว่าถูกต้องตามรหัสสารบัญที่ก าหนดหรือไม่ เพื่อท าการแก้ไขให้ถูกต้อง
และน าเข้าใหม่อีกครั้ง 

 สีส้ม = แถบสีส้มจะปรากฏเมื่อผู้สอบบัญชีคลิกยืนยันในช่องไม่มีเอกสาร 
กรณีท่ี 1  คลิกในช่องไม่มีเอกสารแถบสีฟ้า คือ ยืนยันว่าไม่มีเอกสาร 

       ประกอบรายงานการสอบบัญชี 
กรณีท่ี 2  คลิกในช่องไม่มีเอกสารแถบสีขาว คือ ยืนยันที่จะไม่ส่งเอกสาร 

       ประกอบรายงานการสอบบัญชีตามรหัสสารบัญนั้นๆ  
       เข้าสู่ระบบกลาง 
 
 
 

1. คลิก 
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6. การแนบไฟล์อื่น ๆ ประกอบ 
เมื่อมีเอกสารเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสารบัญ เป็นรายละเอียดประกอบ สามารถแนบไฟล์

เพ่ิมเติมได ้ 
 วิธีการแนบไฟล์เพ่ิม 

6.1 คลิกเลือกการแปลงไฟล์ คือ ต้องการแปลงเป็น pdf หรือไม่แปลง  
6.2 เลือกหัวข้อหลัก คือ ตามรหัสสารบัญหลักท่ีต้องการแนบเอกสารเพิ่ม  
6.3 เลือกล าดับที่เอกสาร  
6.4 พิมพ์ชื่อเอกสาร 
6.5 คลิกท่ีปุ่มแนบไฟล์เพ่ือแนบไฟล์เอกสาร 
6.6 คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 
 

 
 

เมื่อคลิกท่ีปุ่มบันทึกจะปรากฏเอกสารที่แนบเข้าไปใหม่แทรกอยู่ใต้หัวข้อรหัสสารบัญหลักที่
แนบเอกสารไปนั้นสามารถใช้เมาส์ดับเบิลคลิกเพ่ือเปิดดูเอกสารได้ (สามารถเพ่ิมเอกสารอ่ืนๆ ได้ไม่
เกินหัวข้อละ 9 รายการ) 

 
7. การเพ่ิมกระดาษท าการของสหกรณ์ใหม่  

คลิกท่ีปุ่มเพ่ิมใหม่              เมื่อต้องการเพิ่มกระดาษท าการของสหกรณ์และท าตาม
ขั้นตอนข้อ 4 พร้อมกับน าเข้าข้อมูลเอกสารกระดาษท าการของสหกรณ์ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 
6.2 6.3 6.4 

6.6 

6.5 
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8. การแก้ไขเอกสารกระดาษท าการ 
สามารถแก้ไขกระดาษท าการได้โดย คลิกท่ีชื่อสหกรณ์ท่ีต้องการแก้ไขและคลิกท่ีปุ่ม

แก้ไข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนการแก้ไขสามารถแก้ไขรายละเอียดปีบัญชีวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และสามารถ
แนบไฟล์เอกสารที่แก้ไขหรือน าเข้าใหม่ทั้งหมดได้เมื่อแนบไฟล์เสร็จแล้วก็ท าการบันทึกอีกครั้ง
โดยคลิกที่ปุ่มบันทึก ถ้ามีไฟล์เอกสารเดิมอยู่ในระบบจะมีหน้าต่างถามว่าท่านต้องการบันทึกทับ
ไฟล์เดิมที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าต้องการบันทึกทับคลิกที่ปุ่ม Yes หรือถ้าไม่ต้องการบันทึกทับคลิก
ที่ปุ่ม No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบจะท าการน าเข้าไฟล์ที่แก้ไข และเมื่อน าเข้าเสร็จสิ้นแล้วจะมีหน้าต่างบอกว่า

แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม OK 
 
 
 
 

 

1 

2 
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9. การลบเอกสารกระดาษท าการ 
กรณีท่ี 1 ลบทั้งเล่มเอกสารกระดาษท าการ ท าได้โดย  
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเลือกชื่อสหกรณ์ที่ต้องการลบเล่มกระดาษท าการ จากนั้นคลิกที่ปุ่มลบข้อมูล จะ
ปรากฏหน้าต่างให้ ยืนยันการลบข้อมูล ถ้าต้องการลบคลิกที่ปุ่ม OK หรือถ้าไม่ต้องการลบคลิก
ปุ่ม Cancel  

กรณีท่ี 2 ลบตามรหัสสารบัญบางหัวข้อที่ต้องการลบ ท าได้โดยคลิกเลือกที่เอกสารที่
ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่มลบข้อมูลซึ่งอยู่ด้านล่างขวามือ จะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการลบ
ข้อมูลถ้าต้องการลบคลิกท่ีปุ่ม OK หรือถ้าไม่ต้องการลบคลิกปุ่ม Cancel 
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10. การส่งเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง 
เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของกระดาษท าการเรียบร้อยแล้ว เอกสารกระดาษท าการ

ในแถบสถานะสีฟ้าให้ท าการคลิกยืนยันไม่มีเอกสารครบทุกสารบัญแล้ว ให้ท าการส่งข้อมูลเข้าสู่
ระบบกลางโดยคลิกท่ีปุ่มส่งเข้าระบบ 
 

 
 

เมื่อคลิกท่ีปุ่มส่งเข้าระบบแล้วจะมีแถบสถานะส่งข้อมูลขึ้นมา และถ้าส่งข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาว่า ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ผู้สอบบัญชีสามารถส่ง
เอกสารกระดาษท าการเข้าระบบกลางและแก้ไขได้จนกว่าหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
จะท าการยืนยันเอกสารกระดาษท าการในระบบ และจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนหากมีการส่งข้อมูล
กระดาษท าการหลังจากยืนยันแล้วว่า ไม่สามารถส่งข้อมูลได้เนื่องจากระบบไม่เปิดให้ส่งข้อมูล 
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กรณีระบบแจ้งเตือน ไม่สามารถติตต่อ Server ได้ ให้ท าการตรวจสอบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตว่าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ 

 

 
 

11. การออกจากโปรแกรม 
เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมให้คลิกที่ปุ่มออกจากระบบ 
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คู่มือโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง (Web Server)  

ส าหรับผู้สอบบัญชี 

1. การเข้าใช้งานโปรแกรม สามารถเข้าใช้งานผ่าน Web Browser โดยที่อยู่ของเว็บไซต์ 
(URL) คือ http://eworking.cad.go.th   

2. การลงช่ือเข้าใช้งานโปรแกรม Username และ Password ใช้หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้สอบบัญชี 

 

 
 

3. รายละเอียดหน้าจอ 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏกระดาษท าการของสหกรณ์ที่ผู้สอบบัญชี ได้ท าการส่ง

เข้าสู่ระบบกลาง   
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ปุ่มส าหรับการใช้งาน มีดังนี้ 

1. ปุ่มดูเอกสาร  สามารถคลิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารที่น าเข้าเมื่อคลิกจะปรากฏหน้าจอสารบัญกระดาษท าการ ดังรูป 
 

 

 
กรณีท่ี 1  มีกระดาษท าการ / เอกสารน าเข้าเรียบร้อยแล้วจะปรากฏปุ่มดูเอกสาร                             

                                    สามารถคลิกเพ่ือเรียกดูเอกสารได้ จะปรากฏหน้าจอ 
        เอกสารที่แปลงเป็น  pdf  เรียบร้อยแล้ว 
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กรณีท่ี 2  ไม่มีกระดาษท าการ/เอกสาร  จะปรากฏแทบสีเทาเข้ม  และหากได้รับ 
การยืนยันจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีเอกสาร จะปรากฏเครื่องหมายถูก           ใน
ช่องไม่มีเอกสาร 

2. ปุ่มประวัติการดูเอกสาร  ส าหรับดูว่ามีบุคคลใดได้เปิดดูเอกสาร
กระดาษท าการบ้าง 

3. ปุ่มประวัติเอกสาร ส าหรับดูประวัติการส่งเอกสาร 
สถานะของกระดาษท าการ มีดังนี้ 

1.  รอการยืนยัน    =  เมื่อผู้สอบบัญชีน าส่งกระดาษท าการเข้าสู่ระบบกลาง 
2.  ยืนยัน    =  เมื่อหัวหน้า สตส.  ตรวจทานกระดาษท าการของผู้สอบ 

 บัญชีและยืนยันความถูกต้อง ส่งให้กลุ่มก ากับมาตรฐาน 
 การบัญชี ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 3   

3. ประเมินเรียบร้อย =  กลุ่มก ากับมาตรฐานการบัญชี ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 3  
ท าการประเมินคุณภาพของกระดาษท าการของสหกรณ์นั้นๆ 
 

4.  การออกจากโปรแกรม สามารถคลิกท่ีปุ่มออกจากระบบ   
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คู่มือโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง (Web Server)  
ส าหรับหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

1. การเข้าใช้งานโปรแกรม สามารถเข้าใช้งานผ่าน Web Browser โดยที่อยู่ของเว็บไซต์ 
(URL) คือ http://eworking.cad.go.th   

2. การลงช่ือเข้าใช้งานโปรแกรม Username และ Password ใช้รหัสส าหรับหัวหน้า สตส. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. รายละเอียดหน้าจอ 

 ส าหรับหัวหน้า สตส.  เมื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏกระดาษท าการของแต่ละสหกรณ์ใน
จังหวัดที่สังกัดปรากฏขึ้นมา 
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 ปุ่มส าหรับการใช้งาน มีดังนี้ 
1. ปุ่มดูเอกสาร  สามารถคลิกเพ่ือตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของ

เอกสารกระดาษท าการที่ผู้สอบส่งเข้าสู่ระบบกลาง เมื่อคลิกที่ปุ่มจะปรากฏ
หน้าจอสารบัญกระดาษท าการของสหกรณ์นั้นปรากฏขึ้นมา  
 

           
 

และเมื่อคลิกที่ปุ่มดูเอกสารก็จะปรากฏหน้าจอเอกสารที่ส่งเข้าสู่ระบบกลาง 
ซึ่งแปลงเป็น pdf เรียบร้อยแล้วปรากฏขึ้นมา ส่วนในแถบสีเทาเข้มและมีเครื่องหมาย
ถูกปรากฏอยู่ด้านในช่องไม่มีเอกสารนั้น แสดงว่าผู้สอบบัญชียืนยันว่าไม่มีเอกสารใน
รหัสสารบัญนั้นๆ 

 

          
 

2. ปุ่มประวัติการดูเอกสาร    ส าหรับดูว่ากระดาษท าการของสหกรณ์
นั้นๆ มีบุคคลใดบ้างเปิดดูเอกสารกระดาษท าการ 

3. ปุ่มประวัติเอกสาร  ส าหรับดปูระวัติการส่งกระดาษท าการของสหกรณ์
นั้นๆ                           
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4. ปุ่มยืนยัน เมื่อหัวหน้า สตส. ท าการตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของกระดาษ
ท าการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มยืนยันเพ่ือส่งกระดาษท าการให้กลุ่มก ากับ
มาตรฐานการบัญชี ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เมื่อคลิกที่ปุ่มยืนยันจะมี
หน้าต่างโต้ตอบว่าได้ท าการ “เสร็จสมบูรณ์”  สถานะของกระดาษท าการเล่มนั้นก็
จะเปลี่ยนไปเป็น “ยืนยัน” ปุ่มที่ใช้ส าหรับคลิกยืนยันก็จะหายไป 

 

 
 
สถานะของกระดาษท าการ มีดังนี้ 

1.  รอการยืนยัน    =  เมื่อผู้สอบบัญชีน าส่งกระดาษท าการเข้าสู่ระบบกลาง 
2.  ยืนยัน    =  เมื่อหัวหน้า สตส.  ตรวจทานกระดาษท าการของผู้สอบ 

 บัญชีและยืนยันความถูกต้อง ส่งให้กลุ่มก ากับมาตรฐาน 
 การบัญชี ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 3   

3. ประเมินเรียบร้อย =  กลุ่มก ากับมาตรฐานการบัญชี ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 3  
ท าการประเมินคุณภาพของกระดาษท าการของสหกรณ์นั้นๆ 

 
4.  การออกจากโปรแกรม สามารถคลิกท่ีปุ่มออกจากระบบ   
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คู่มือโปรแกรมส่งข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบกลาง (Web Server) 

ส าหรับกลุ่มก ากับมาตรฐานการบัญชี  

1. การเข้าใช้งานโปรแกรม สามารถเข้าใช้งานผ่าน Web Browser โดยที่อยู่ของเว็บไซต์ 
(URL) คือ http://eworking.cad.go.th   

2. การลงช่ือเข้าใช้งานโปรแกรม Username และ Password ใช้หมายเลขประจ าตัว
ประชาชน 

 

3. รายละเอียดหน้าจอ 
เมื่อเข้าสู่ระบบ กลุ่มก ากับมาตรฐานการบัญชีจะปรากฏกระดาษท าการที่ยืนยันการส่งจาก 

หัวหน้า สตส. แลว้ หน้าจอดังรูปด้านล่าง หน้าจอจะประกอบไปด้วยเล่มกระดาษท าการราย
สหกรณ์สามารถเรียกดูได้ตามจังหวัด หรือค้นหาได้ตามชื่อสหกรณ์  
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และประกอบไปด้วยปุ่มดังต่อไปนี้ 
 1. ปุ่มดูเอกสาร  ส าหรับเรียกดูเอกสารของกระดาษท าการสหกรณ์นั้น ๆ 
เมื่อคลิกท่ีปุ่มดูเอกสาร รายการเอกสารตามสารบัญกระดาษท าการจะปรากฏขึ้นมา สามารถ
คลิกดูเอกสารได้ที่ปุ่มดูเอกสารด้านหน้า 
 

 
 
 เมื่อคลิกท่ีปุ่มดูเอกสาร ด้านหน้าระบบสารบัญจะปรากฏหน้าจอเอกสารกระดาษท า
การที่ท าการแปลงไฟล์เป็น pdf เรียบร้อยแล้วปรากฏขึ้นมา 
 

 
 

2.  ปุ่มประวัติการดูเอกสาร  ส าหรับดูว่ากระดาษท าการของสหกรณ์นั้นๆ มีบุคคล 
     ใดบ้างเปิดดูเอกสารกระดาษท าการ 
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3.  ปุ่มผ่านการตรวจสอบ  เมื่อกลุ่มก ากับมาตรฐานการบัญชี ส านักงานตรวจบัญชี 
สหกรณ์ท่ี 3 ท าการประเมินคุณภาพกระดาษท าการของสหกรณ์เรียบร้อยแล้วให้
คลิกท่ีปุ่มผ่านการตรวจสอบ เมื่อคลิกจะปรากฏหน้าจอให้พิมพ์รายละเอียดผลการ
ประเมินและสามารถแนบไฟล์ผลการประเมินเสร็จแล้วก็คลิกท่ีปุ่มบันทึก เพ่ือ
จัดเกบ็ไฟล์เอกสารไว้ในระบบกลาง 
 

 
 

4.  ปุ่มประวัติเอกสาร  =  ส าหรับดูประวัติการท าการส่งเอกสารกระดาษท าการ 
    ของสหกรณ์นั้นๆ วันที่ด าเนินการและผู้ด าเนินการ 

สถานะของกระดาษท าการ  
 ยืนยัน    =  เมื่อหัวหน้า สตส.  ตรวจทานกระดาษท าการของผู้สอบ 

 บัญชีและยืนยันความถูกต้อง ส่งให้กลุ่มก ากับมาตรฐาน 
 การบัญชี ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 3   
 

4.  การออกจากโปรแกรม สามารถคลิกท่ีปุ่มออกจากระบบ   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



CHECK ID EWP กระดาษท าการ รหสัมาตรฐาน
G001 บันทึกการปฏิบัติงานสอบบัญชี อ.1/1-4
G002 กระดาษท าการเคร่ืองหมายตรวจสอบ อ.2/1-4

ร่างรายงานการสอบบัญชี -
G003      -  รายงานของผู้สอบบัญชี อ.3/1-4
G004      - รายงานผลการตรวจสอบบัญชี อ.4/1-4
G005 ร่างงบการเงิน อ.5/1-4
G00501 งบดุล -
G00502 งบก าไรขาดทุน -
G00503 รายละเอียดก าไร(ขาดทุน)เฉพาะธุรกิจสินเชื่อ -
G00504 รายละเอียดก าไร(ขาดทุน)เฉพาะธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย -
G00505 รายละเอียดก าไร(ขาดทุน)เฉพาะธุรกิจราบรวมผลิตผล -
G00506 รายละเอียดก าไร(ขาดทุน)เฉพาะธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า -
G00507 รายละเอียดก าไร(ขาดทุน)เฉพาะธุรกิจให้บริการและส่งเสิรมการเกษตร -
G00508 รายละเอียดรายได้อื่น -
G00509 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน -
G00510 งบต้นทุนขาย/บริการ -
G00511 งบต้นทุนการผลิต -
G00512 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  1 -
G00513 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  2 -
G006 กระดาษท าการงบกระแสเงินสด อ.6/3
RQ01 รายงานผลการประเมินความเส่ียงจากการควบคุม RQ1
RQ13 รายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน RQ1-3
RQ02 รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน RQ2
RQ03 รายงานผลการประเมินคุณภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร RQ3
G007 แผนการสอบบัญชีโดยรวม อ.7/1-4
G008 แนวการสอบบัญชี อ.8/1-4
G00801 แนวการสอบบัญชีด้านการบริหารงานทั่วไป -
G00802 แนวการสอบบัญชีด้านเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อื่น -
G00803 แนวการสอบบัญชีด้านเงินส่งช าระหนี้ระหว่างทาง
G00804 แนวการสอบบัญชีด้านเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน -
G00805 แนวการสอบบัญชีด้านธุรกิจสินเชื่อ -
G00806 แนวการสอบบัญชีด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย -
G00807 แนวการสอบบัญชีด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (น้ ามันเชื้อเพลิง)
G00808 แนวการสอบบัญชีด้านธุรกิจรวบรวมผลิตผล -
G00809 แนวการสอบบัญชีด้านธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า -
G00810 แนวการสอบบัญชีด้านธุรกิจให้บริการและส่งเสิรมการเกษตร -
G00811 แนวการสอบบัญชีด้านลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดีและลูกหนี้ตามค าพิพากษา
G00812 แนวการสอบบัญชีด้านพันธุ์สัตว์ (พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์)
G00813 แนวการสอบบัญชีด้านที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเจ้าหนี้ค่าเช่าซ้ือสินทรัพย์ -
G00814 แนวการสอบบัญชีด้านสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
G00815 แนวการสอบบัญชีด้านสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์อื่น ๆ -
G00816 แนวการสอบบัญชีด้านเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม -
G00817 แนวการสอบบัญชีด้านเงินรับฝากและดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก -
G00818 แนวการสอบบัญชีด้านหนี้สินหมุนเวียนอื่น/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น/หนี้สินอื่น -
G00819 แนวการสอบบัญชีด้านทุนเรือนหุ้น -
G00820 แนวการสอบบัญชีด้านทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ เงินโบนัส/เงินปันผลและเฉล่ียคืน -
G00821 แนวการสอบบัญชีด้านรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน -
G009 กระดาษท าการงบทดลอง อ.9/1-4
G010 กระดาษท าการรายการปรับปรุงบัญชี อ.10/1-4
A111 กระดาษท าการตรวจนับเงินสด ส.1-1.1/1-4
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A012 กระดาษท าการเงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อื่น ส.1-2/1-4
A013 กระดาษท าการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อื่น ส.1-3/1-4
A002 กระดาษท าการเงินส่งช าระหนี้ระหว่างทาง ส.2/1-4
A031 กระดาษท าการเงินลงทุนระยะส้ัน/ยาว  ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ส.3-1/1-4
A032 กระดาษท าการเงินลงทุนระยะส้ัน/ยาว ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ส.3-2/1-4
A033 กระดาษท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่จ าหน่ายหรือไถ่ถอน ส.3-3/1-4
A041 กระดาษท าการตัวแทนหักเงินส่ง (ลูกหนี้ตัวแทน) ส.4-1/3
A421 กระดาษท าการลูกหนี้เงินกู้ (สหกรณ์ออมทรัพย์) ส.4-2.1/3
A422 กระดาษท าการเงินให้กู้ยืม ส.4-2.2/1-2,4
A043 กระดาษท าการลูกหนี้การค้า/ขายผ่านบัญชี ส.4-3/1-2,4
A044 กระดาษท าการลูกหนี้ค่าบริการ ส.4-4/1-2,4
A045 กระดาษท าการลูกหนี้จากการขายผ่อนช าระ ส.4-5/1-2,4
A046 กระดาษท าการลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี ส.4-6/1-4
A047 กระดาษท าการลูกหนี้ตามค าพิพากษา ส.4-7/1-4
A048 กระดาษท าการลูกหนี้ (อื่น ๆ)ที่มีสัญญา/เอกสารหลักฐานและการวิเคราะห์ ส.4-8/1-4
A049 กระดาษท าการสรุปผลการยืนยันยอดลูกหนี้/เงินรับฝาก/ทุนเรือนหุ้น ส.4-9/1-4
A005 กระดาษท าการเงินที่สมาชิกค้างช าระตามสัญญาและข้อบังคับ ส.5/1
A061 กระดาษท าการสินค้าคงเหลือ ส.6-1/1-2,4
A062 กระดาษท าการสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ส.6-2/1-2,4
A063 กระดาษท าการทดสอบการตรวจนับสินค้าคงเหลือ(กรณีเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ) ส.6-3/1-2,4
A064 กระดาษท าการทดสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ ส.6-4/1-2,4
A065 กระดาษท าการวิเคราะห์สินค้าขาดบัญชี/เกินบัญชี ส.6-5/1-2,4
A066 กระดาษท าการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือตามราคาขาย ส.6-6/1-2,4
A067 กระดาษท าการตรวจตัดยอดซ้ือยอดขาย ส.6-7/1-2,4
A071 กระดาษท าการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์อื่น ส.7-1/1-4
A072 กระดาษท าการประกันภัย ส.7-2/1-4
A008 กระดาษท าการมูลค่าพันธุ์สัตว์ ส.8/1-2,4
A091 กระดาษท าการที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา (แบบสะสมยอด) ส.9-1/1-4
A092 กระดาษท าการที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา (แบบไม่สะสมยอด) ส.9-2/1-4
A093 กระดาษท าการวิเคราะห์การขาย/แลกเปล่ียนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส.9-3/1-4
A010 กระดาษท าการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส.10/1-4
A011 กระดาษท าการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ส.11/1-4
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D001 กระดาษท าการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน น.1/1-4
D002 กระดาษท าการเงินกู้ยืมระยะยาว น.2/1-4
D031 กระดาษท าการเจ้าหนี้การค้า น.3-1/1-2,4
D004 กระดาษท าการต๋ัวเงินจ่าย น.4/1-4
D005 กระดาษท าการเงินรับฝาก น.5/1-4
D006 กระดาษท าการเจ้าหนี้ค่าเช่าซ้ือทรัพย์สิน น.6/1-4
D007 กระดาษท าการหนี้สินหมุนเวียนอื่น/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น/หนี้สินอื่น น.7/1-4
C001 กระดาษท าการทุนเรือนหุ้น ท.1/1-4
C002 กระดาษท าการทุนส ารอง ท.2/1-4
C003 กระดาษท าการทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ท.3/1-4
C004 กระดาษท าการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ท.4/1-4
G011 กระดาษท าการปริมาณธุรกิจ อ.11/1-2,4
G012 กระดาษท าการการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินจากรัฐบาล และอื่น ๆ อ.12/1-4
G013 กระดาษท าการวิเคราะห์การใช้เงินตามประมาณการรายจ่าย อ.13/1-4
G014 กระดาษท าการวิเคราะห์/ประเมินผลทางธุรกิจและการเงิน อ.14/1-4
G015 กระดาษท าการ ACL -
G01501 โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท -
G01502 โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น -
G01503 โปรแกรมระบบเงินให้กู้ -
G01504 โปรแกรมระบบเงินรับฝาก -
G01505 โปรแกรมระบบสินค้า -
G016 ระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Inupt Form)  -
ETC ภาคผนวก -

-
-
-
-



 




