
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 
ประจําเดือน พฤษภาคม 2556 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

       ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันอาทิตยที่ 7 เมษายน 2556 ไดเลือกตั้งขาพเจาเปน ผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณแท็กซี่ สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขาพเจาไดเขาตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน พฤษภาคม 2556 ระหวางวันที่ 8,10,11 พฤษภาคม 2556   จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการ
โดยสรุปดังนี้ 
1. การตรวจสอบดานการบริหารทั่วไป 
 
 

1.1.  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
                1.1.1  เพื่อตรวจสอบการจัดโครงสรางขององคกร การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ 
 1.1.2  เพื่อตรวจสอบการกําหนดระเบียบปฏิบัติที่จําเปนครบถวนตามธุรกิจและการดําเนินการของสหกรณ 
 1.1.3  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานใหเปนไปตามประมาณการรายไดและรายจาย และตามแผนธุรกิจที่กําหนดไว 
 1.1.4  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของเจาหนาที่ 
 

1.2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.2.1  ตรวจสอบการจัดจางเจาหนาที่เปนไปตามระเบียบที่กําหนด 

 1.2.2  ตรวจสอบการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบ 
 1.2.3  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน  และงบประมาณที่กําหนดไว 

1.3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
1.3.1 สหกรณมีการจัดจางเจาหนาที่บัญชีและสอบทาน , เรงรัดหนี้สิน แทนตําแหนงที่วางจํานวน 2 อัตรา ซึ่งมีการจัด 

จางโดยมิไดเรียกรับหลักประกัน 
1.3.2 เจาหนาที่การเงินที่ปฏิบัติงานรบัผิดชอบเกี่ยวกับการเงินในปจจุบัน ทางสหกรณจัดจางโดยมิไดเรียกรับ

หลักประกัน เนื่องจากลักษณะของการปฏิบัติงานรับผิดชอบทางดานการเงินเปนชวงระยะเวลาสั้นใน 1 วันทําการ โดยจะมีการ
นําสงเงินและรายงานการเงินใหกับผูจัดการตามการมอบหมายและกําหนดวงเงินใหรับผิดชอบไดใน 1 วัน จึงไมกอใหเกิดความ
เสี่ยงหรืออาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณได   

1.3.3 การบริหารงานทั่วไปของสหกรณ ผูจัดการไดรับมอบหมายใหควบคุมรายรับรายจาย ใหเปนไปตามงบประมาณ
และแผนดําเนินธุรกิจของสหกรณ 

สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ  การบริหารงานทั่วไปของสหกรณ เปนไปตามระเบียบ นโยบาย ที่ฝายจัดการ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินงาน ภายใตการควบคุมดูแล และการอนุมัติ โดยรองประธานกรรมการดําเนินงาน 
2. การตรวจสอบดานการดําเนินงาน 
 2.1  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 2.1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
 2.2.2  เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานวาการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ  
ระเบียบนายทะเบียน ขอบังคับสหกรณ ระเบียบสหกรณ และมติที่ประชุม 



  
2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.1.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
2.1.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค  ตามพ.ร.บ.สหกรณ ระเบียบนายทะเบียน ขอบังคับ ระเบียบ

สหกรณ และมติที่ประชุม 
2.1.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว 
2.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
2.3.1   การตรวจสอบดานการเงิน 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  - เพื่อตรวจวามีการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม 
 - เพื่อตรวจวามีการอนุมัติรายการจายโดยผูมีอํานาจโดยถูกตอง 
 - เพื่อตรวจวามีเอกสารทางดานการเงินครบถวนถูกตอง 
 - เพื่อตรวจวามีความถูกตองและมีอยูจริงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 - เพื่อตรวจวารายได/คาใชจายบันทึกบัญชีครบถวนตามความจริง และเปนไปตามงบประมาณ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จาย ทุกรายการ 
 - ตรวจสอบวามีการอนุมัติการจายโดยผูมอีํานาจทุกรายการ 
 - ตรวจสอบและตรวจนับเงินสดคงเหลือตรงกับรายงาน 
 - ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกับสมุดเงินฝากธนาคาร 
ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 เงินสดในมือ 
 สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 จํานวน 85,129.- บาท เปนจํานวนที่ถูกตองตรงตาม

บัญชี ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตําแหนงผูจัดการสหกรณ 
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณมียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีถูกตองตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร ดังนี้ 
      ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก                     จํานวน                10,250.35   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,130.37   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             309,375.42   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             146,725.31   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               16,809.05   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน             950,872.66   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน       13,286,726.47   บาท 
      ธนาคารธนชาติ - เงินฝากประจํา  สาขาบางขุนนนท                              จํานวน          5,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน       19,730,889.63   บาท 



 
 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 
 - เงินสดคงเหลือตามรายงานในแตละวัน บางวันมีเกินกวาวงเงินที่ผูจัดการไดรับการอนุมัติใหรักษาในวงเงิน

ไมเกิน 150,000.- บาท  แตจากการสอบถาม เนื่องจากสหกรณปดทําการเวลา 17.30 น ซึ่งเกินกวาเวลาปดทําการของธนาคาร 
ดังนั้นการรับเงินสดหลังเวลาปดทําการของธนาคารจึงไมสามารถนําฝากธนาคารไดทัน และไมสะดวกที่จะนําฝากธนาคารตาม
หางสรรพสินคาหลังเวลาปดทําการของสหกรณ ในทางปฏิบัติการเก็บรักษาเงินสดทั้งจํานวนที่อยูในวงเงิน และเกินกวาวงเงินใน
บางวัน ผูจัดการจะนําสงใหรองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูเก็บรักษา และนําฝากในตูนิรภัย 

- การเก็บรักษาเงินสดตอวัน ในบางวันมีการเก็บรักษาเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติ มีจํานวนไมเกินวันละ 
ประมาณ 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) และสหกรณไมไดนําฝากธนาคารในวันทําการถัดไป เปนเพราะวา มีเช็คจากบริษัท
ประกันที่สมาชิกนําฝากผานบัญชีธนาคารของสหกรณ มีรายการเกิดขึ้นทุกวัน และมีสมาชิกมาขอเบิกคืนตามจํานวนเงินฝากผาน
บัญชีในแตละวันมีจํานวนเกินกวา 50,000.- บาท(หาหมื่นบาทถวน) ซึ่งสหกรณมีความจําเปนที่จะตองจายคืนเปนเงินสด ไม
สามารถจายคืนเปนเช็คธนาคารของสหกรณได เพื่อความคลองตัวในการนํารถแท็กซี่ ของสมาชิกเขาซอมแซมบํารุงรักษาใหทัน
ตอการประกอบอาชีพ  และการปฏิบัติทางดานการเงินในแตละวันอยูภายใตการควบคุมดูแลและอนุมัติโดยรองประธานกรรมการ
ดําเนินงาน ซึ่งปฏิบัติงานประจําอยู ณ.ที่ทําการสหกรณทุกวัน 

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จายมีครบถวนทุกรายการ ยกเวน ผูมีอํานาจในการอนุมัติจายในขอบเขตที่ 
ไดรับมอบหมาย ยังไมไดลงนามในเอกสารการจาย    
2.3.2  การตรวจสอบดานบัญชี        
          สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

-  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ 
   -  มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด 

-  ในระหวางเดือนไมมีการปรับปรุงบันทึกบัญชี  ตามเกณฑเงินคงคาง อาจจะมีบางในกรณีที่เกี่ยวของกับ 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

-   มีการบันทึกบัญชีปรับปรุงสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากรายไดบริการคางรับ เมื่อไดรับชําระ จะมีการ  
บันทึกเปนรายไดในเดือนที่ไดรับชําระมา  

 
2.3.3 การตรวจสอบดานการดําเนินงานในสวนสมาชิก   

โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

         
 
 



 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 

 สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวาเมื่อเทียบกันระหวาง เดือนพฤษภาคม 2555 มีสมาชิกลาออกนอย
กวาเดือนพฤษภาคม 2556 จํานวน 15.44 % และมีสมาชิกเขาใหม เทียบกันระหวางเดือนพฤษภาคม 2555 มีสมาชิกเขาใหม
มากกวาเดือนพฤษภาคม 2556  จํานวน 15.29 %  สมาชิกที่ลาออกในเดือน พฤษภาคม 2556 มี 2 กรณีคือ 

1. โอนรถออกไปเปนรถเขียวเหลือง  จํานวน 16 ราย 
2. โอนขายตอใหสมาชิกใหมและเกา จํานวน 12 ราย 

 
2.3.4  การตรวจสอบดานการดําเนินงานตามแผนงาน   

- การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณฯในระยะเวลา 5 เดือนของป 2556 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

กับป 2555พบวา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 

 
ประมาณ
การ 

สําหรับ 
ป 2556 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.-พ.ค.56 
 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.-พ.ค.55 

พ.ค.2556 พ.ค.2555 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,949 คน 3,941 คน 3,690 คน 4,039 คน 3,832 คน 
เพิ่มการปรับปรุงสมาชิกลาออกนับ
จํานวนเกนิในเดือน เม.ย ,มิ.ย ,ก.ค.55 

- 8 คน - - - 

รวมสมาชิกยกมาหลังปรับปรุง 3,949 คน 3,949 คน 3,690 คน 4,039 คน 3,832 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี 150 คน 136 คน 115 คน 28 คน 45 คน 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญชี - 1 คน - - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี 450 คน 242 คน 279 คน 43 คน 67 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 4,249 คน 4,054 คน 3,854 คน 4,054 คน 3,854 คน 

รายละเอียด ม.ค.- พ.ค.2555 ม.ค.- พ.ค.2556 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเปน เทา หรือ% 

ปริมาณธุรกิจเงินกู 3,813,000.00 บาท 5,400,200.00 บาท 1,587,200.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.42 เทา 41.63 

ปริมาณธุรกิจบริการ 2,139,174.84 บาท 2,259,459.03 บาท 120,284.19 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 เทา 5.62 

รวมปริมาณธุรกิจ 5,952,174.84 บาท 7,659,659.03 บาท 1,707,484.19 บาท เพิ่มขึ้น 0.29 เทา 28.69 



2.3.5 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    
                             โดยสรุป ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2556   สหกรณมีผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้ 
 

 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ  ในหมวดของหนี้สินหมุนเวียนมีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือน ธันวาคม 2555 เปน

จํานวน 93.73 % เปนหนี้สินที่เกิดจากการประกาศจายเงินปนผลสําหรับป 2555 ตามมติที่ประชุมใหญป 2556 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2556  เปนจํานวน 1,836,197.00 บาท และมีสมาชิกมารับแลวเปนบางสวน จึงเปนผลใหหนี้สินหมุนเวียนยังคงมียอดที่สูงอยู เปน
จํานวน 982,417.87 บาท 
 
3. การตรวจสอบดานการดําเนินธุรกิจ 
 3.1 วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

     - เพื่อทราบวามีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในแตละดานไวอยางเหมาะสมและไดปฏิบัติตาม 
     ระเบียบที่กําหนดไว 

  -  เพื่อทราบวามีระบบการควบคุมภายในของแตละธุรกิจเหมาะสมและไดปฏิบัติตามที่กําหนดไว 
  -  เพื่อตรวจสอบวาในแตละธุรกิจมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 
  -  เพื่อตรวจสอบวามีการอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก 
 

รายละเอียด 

ประมาณการ 
สําหรับ 
ป 2556 

 

ม.ค.-พ.ค.2556 ม.ค.-ธ.ค.2555 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
ป 2556  

เพิ่มขึ้น(-ลดลง) 
จาก ธ.ค.2555 

 
%ที่
เพิ่ม/
(ลด) 

สินทรัพยหมุนเวียน - 31,755,221.42 บาท 30,496,532.60 บาท 1,258,688.82 บาท 4.13% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน - 12,814,048.05 บาท 12,814,048.05 บาท - - 
หนี้สินหมุนเวียน - 2,030,557.11 บาท 1,048,139.24 บาท 982,417.87 บาท 93.73% 
ทุนเรือนหุน 21,570,700.00 บาท 20,590,450.00 บาท 20,070,700.00 บาท 519,750.00 บาท 2.59% 
ทุนสํารองเพื่อการ
ดําเนินงาน 

- 9,072,201.44 บาท 8,469,490.54 บาท 602,710.90 บาท 7.12% 

ทุนสะสมตาม
ขอบังคับและระเบยีบ 

- 10,821,619.97 บาท 8,138,409.97 บาท 2,683,210.00 บาท 32.97% 

รายไดจากการ
ดําเนินงาน 

8,844,000.00 บาท 3,345,353.00 บาท 8,255,590.42 บาท - - 

คาใชจายจากการ
ดําเนินงาน 

4,391,400.00 บาท 1,290,912.05 บาท 3,310,804.30 บาท - - 

คาใชจายในการจัดซื้อ
ทรัพยสิน 

50,000.00 บาท - - - - 

กําไรสุทธิสะสม 4,452,600.00 บาท 2,054,440.95 บาท 5,583,840.90 บาท - - 
คิดเปนเปอรเซ็นตจาก
เงินลงทุน 

20.64 % 9.98% 27.82 % - - 

หรือ 2.06 บาทตอหุน 1.00 บาทตอหุน 2.78 บาทตอหุน - - 



 3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 

- ตรวจสอบหนังสือกูเงินระยะสั้น หนังสือกูเงินระยะปานกลาง และการค้ําประกันในธุรกิจเงินกู 
- สอบทานการควบคุมภายในและการกําหนดระเบียบปฏิบัติ 
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการติดตามหนี้ที่คางสง 

 3.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
  3.3.1  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูสามัญ 

สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณในการ
ประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 33 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 พฤษภาคม 2556  (29 สัญญา)  จํานวน    865,890.36  บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่ม ในเดือน พฤษภาคม 2556 (4 สัญญา)  จํานวน    200,000.00  บาท 

  หัก   รับชําระปกติ ในเดือน พฤษภาคม 2556    จํานวน   -  38,543.28  บาท 
  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 พฤษภาคม 2556 (33 สัญญา)              จํานวน    1,027,347.08  บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 33 สัญญา  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 12 สัญญา คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
   ครบกําหนดชําระภายในป 2556          มีจํานวน               349,738.88   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          - 34,452.87   บาท 
  รวม ลูกหนี้เงินกูสามัญระยะสั้น                        315,286.01   บาท 
 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 21 สัญญาคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2556        มีจํานวน       611,247.61   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2556        มีจํานวน         66,360.59   บาท    677,608.20   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        -217,494.56   บาท 
  รวมลูกหนี้เงินกูสามัญระยะปานกลาง        460,113.64   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 33 สัญญา         มีจํานวน                 1,027,347.08   บาท 
 รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        มีจํานวน    -251,947.43   บาท 
 คงเหลือลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ 33 สัญญา                  มีจํานวน     775,399.65   บาท 
 

ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 19 ราย 
ดังนี้ 

 
  เงินตน    จํานวน   246,354.69  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     51,020.57  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   297,375.26  บาท 



 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 คิดเปนจํานวน 23.98 % ของยอดลูกหนี้

เงินกูสามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระเพิ่มขึ้นจากเดือน เมษายน 2556 จํานวน 10.57 % โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  พบวาลูกหนี้เงินกูสามัญที่ทางสหกรณไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวต้ังแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553,2554 และ2555 นั้น  ปรากฏวา ทางสหกรณฯ 
สามารถเรียกเก็บไดดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หนี้สงสัยจะสูญจํานวนขางตนที่ไดรับคืนมา สหกรณไดนําไปรวมเปนรายไดในสวนของรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อการ
คํานวณกําไรขาดทุนประจําเดือน พฤษภาคม 2556 เรียบรอยแลว 

3.3.2  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูพิเศษ 
   สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) เพื่อวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  

จํานวนรวมทั้งสิ้น ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีจํานวน 60 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

1 5 ราย 5 สัญญา 12,414.52 บาท 985.48 บาท 13,400.00 บาท 
2 2 ราย 2 สัญญา 12,053.34 บาท 746.66 บาท 12,800.00 บาท 
3 3 ราย 3 สัญญา 20,512.32 บาท 2,587.68 บาท 23,100.00 บาท 
4 1 ราย 1 สัญญา 8,970.64 บาท 1,029.36 บาท 10,000.00 บาท 
5 1 ราย 1 สัญญา 10,956.12 บาท 1,543.88 บาท 12,500.00 บาท 
8 1 ราย 1 สัญญา 19,916.86 บาท 83.14 บาท 20,000.00 บาท 

12 1 ราย 1 สัญญา 23,231.89 บาท 6,768.11 บาท 30,000.00 บาท 
23 1 ราย 1 สัญญา 42,910.96 บาท 14,589.04 บาท 57,500.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 4 ราย 4 สัญญา 95,388.05 บาท 22,687.21 บาท 118,075.26 บาท 

รวม 19 ราย 19 สัญญา 246,354.70 บาท 51,020.56 บาท 297,375.26 บาท 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

รวม 

 ลูกหนี้ท่ีคางชําระเกินกวากําหนด     

1 นางศรีสุดา  บริสุทธิ ์ 4353 1,042.88 บาท - 1,042.88 บาท 
2 นายณัฐกิตติ์  ถาวร 2793 2,086.33 บาท - 2,086.33 บาท 

 รวมรับคืนลูกหนี้ท่ีคางชําระเกินกําหนด  3,129.21 บาท - 3,129.21 บาท 



ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 พฤษภาคม 2556 (63 สัญญา)           จํานวน               24,807,198.08   บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกูในเดือน พฤษภาคม 2556 (3 สัญญา)    จํานวน                   - 71,743.45   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน พฤษภาคม 2556             จํานวน              - 1,101,276.86   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 พฤษภาคม 2556 (60 สัญญา)  จํานวน              23,634,177.77   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2556 จํานวน             10,925,552.29     บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2556                              จํานวน             12,708,625.48     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 60 ราย                              จํานวน             23,634,177.77     บาท 
 

ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน      13,482.26  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน        1,267.74 บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน      14,750.00  บาท 

 
                ยอดที่คางชําระสมาชิกไดชําระภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เรียบรอยแลว 
 

สรุปและขอสังเกตและคําแนะนําในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ   
- การจัดทําบัญชีเงินกูของสหกรณ ใชโปรแกรมบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจสอบบัญชี ทําใหสามารถ

ตรวจสอบยอดเงินคงคางและการคิดดอกเบี้ยรวมทั้งคาปรับไดทันที แตเนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2556และกอนหนา
นี้ ไดมีเจาหนาที่ของสหกรณลาออกไป 2 คน ทําใหการติดตามหนี้คงคางของสมาชิกไมเปนไปตามแผนงานเทาที่ควร 
เนื่องจากเจาหนาที่ที่จัดจางมาใหมยังไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน  

-    ลูกหนี้เงินกูสามัญที่คางชําระและสัญญาครบกําหนดไปแลว สหกรณไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว
ทั้งจํานวนที่คาง และไดตัดเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับงวดบัญชีปกอนไวแลว จึงไมมีผลกระทบ
กับผลกําไรขาดทุนสําหรับป 2556 นอกจากทางสหกรณไดติดตามทวงถามใหสมาชิกมาชําระได ก็จะทําใหสหกรณมี
ผลกําไรเพิ่มขึ้นจากจํานวนเงินที่เรียกเก็บไดในป 2556 

-  เพื่อลดอัตราเสี่ยงหนี้สูญ ทางสหกรณตองปฏิบัติในรายละเอียดการอนุมัติเงินกูใหเปนไปตามระเบียบวาดวย
การใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2553 ขอ 24 มาประกอบในการพิจารณาอนุมัติเงินกู 

-  ธุรกิจสินเชื่อมีการวางแผนการดําเนินธุรกิจไว ตามแผนงานดังนี้ 
      แผนการใหสมาชิกกู-เงินกูระยะสั้นจํานวนเงิน   500,000.00 บาท มีการอนุมัติแลวจํานวนเงิน 312,000.00 บาท 
      แผนการใหสมาชิกกู-เงินกูระยะปานกลางจํานวนเงิน 700,000.00บาท มีการอนุมัติแลวจํานวนเงิน 238,200.00 บาท 

                      แผนการใหสมาชิกกู-เงินกูพิเศษ จํานวนเงิน 20,000,000.00บาท มีการอนุมัติแลวจํานวนเงิน 4,850,000.00 บาท 
       แผนการรับชําระดอกเบี้ยเงินกู -ดอกเบี้ยคางรับปกอน  จํานวนเงิน  100,000.00 บาท รับชําระมาแลว 88,622.51 บาท 
       แผนการรับชําระดอกเบี้ยเงินกู –ดอกเบี้ยป2556  จํานวนเงิน  2,000,000.00 บาท รับชําระมาแลว 765,356.20 บาท 
 
 
 



 3.3.3  ธุรกิจบริการ 
- การดําเนินงานทางดานการบริการของสหกรณ ในเดือนพฤษภาคม 2556  มีสมาชิกที่ประสงคนํารถเขา

รวมกับสหกรณ โดยสหกรณไดดําเนินการจัดหานิติบุคลอื่นใหสมาชิกเชาซื้อรถแท็กซี่ และนํารถเขารวมกับสหกรณ 
จํานวน 43 ราย โดยสหกรณไดรับชําระคาบริการทั้งสิ้น จํานวนเงิน  136,635.51 บาท  

- สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวด
บัญชี ป 2553-2555 และ ไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน พฤษภาคม 2556 
เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ธุรกิจบริการมีการวางแผนการดําเนินธุรกิจไว ตามแผนงานดังนี้ 
       แผนการเพิ่มรถแท็กซี่ – รับสมาชิกเขารวมเดินรถใหม จํานวน 450 คัน  มีสมาชิกเขารวม จํานวน 243 คัน 
       แผนการรับชําระคาบริการเขารวมเดินรถรายเดิน  

- คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ จํานวน 2,700 คัน รับชําระมาแลว จํานวน 2,564 คัน 
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนป 2556 จํานวน 3,200 คัน รับชําระมาแลว จํานวน 3,247 คัน 
สรุปและขอสังเกต คาเขารวมเดินรถรายเดือนสมาชิกจะชําระรวมในหลายเดือนๆ 
 

4. การตรวจสอบดานการจัดหาทุน 
 4.1 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  4.1.1 เพื่อใหทราบวามีการกําหนดและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก ทุนเรือนหุน และเงินทุนตางๆ  

เปนไปตามขอบังคับ และระเบียบสหกรณ 
  4.1.2 มีการจายเงินปนผลเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมใหญ 
  4.1.3 มีสมาชิกถือหุนอยูจริงตามที่ปรากฏในทะเบียนหุน 
   
 4.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  4.2.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินคาหุนและการผานรายการไปสมุดประจําวัน/สมุดเงินสดและสมุด 

รายวัน /สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 4.2.2 ตรวจสอบหลักฐานการจายคืนคาหุน มีการอนุมัติจากผูมีอํานาจที่ไดรับมอบหมาย และการผานรายการ 
บัญชีไปยังสมุดตางๆ 
 4.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจาย เงินปนผล  เงินทุนตางๆ และปฏิบัติตามระเบียบอยางถูกตอง 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ    

1 นายสันติ  ศักดิ์ดี 2333 146 400.00 บาท 
2 นายนเรศ  ดานสกุลมีศรี 1557 994 2,400.00 บาท 

 รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ   2,800.00 บาท 



 
4.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

 
4.3.1  ทุนเรือนหุน  จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม  2556 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
  สรุปและขอสังเกต และคําแนะนํา 

- ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 42.การเขาเปนสมาชิก และขอ 44. คาธรรมเนียมแรกเขาและคาบํารุงสหกรณ 
ซึ่งสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา คนละ 200 บาท และคาบํารุงสหกรณคนละ 200 บาท การเขาเปนสมาชิกใน
ขอ 42.จึงจะสมบูรณ  แตในทางปฏิบัติ สหกรณเปนสหกรณบริการ และมีรายรับเขาหลักเกณฑที่ตองจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อรับรายรับจากสมาชิก ซึ่งทางสหกรณไดกําหนดจํานวนเงินที่แนนอนไวในขอบังคับ สหกรณตองนํา
รายรับสวนหนึ่งที่กําหนดโดยประมวลรัษฎากรนําสงเปนคาภาษีมูลคาเพิ่ม คาธรรมเนียมแรกเขาและคาบํารุงสมาชิกจึง
ตองบันทึกเปนรายรับของสหกรณจํานวนคนละ 186.92 บาท เปนภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 13.08 บาท ทําใหการชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาบํารุงสมาชิก ไมครบคนละ 200.00 บาท 

คําแนะนํา  สหกรณตองดําเนินการแกไขใหถูกตอง อาจทําได 3 วิธี 
วิธีที่ 1 โดยการเรียกเก็บจากสมาชิกในอัตราใหม เปนคาธรรมเนียมแรกเขา/คาบํารุงสมาชิก คนละ 200 บาท 

บวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มอีกคนละ 14 บาท 
วิธีที่ 2 โดยการเรียกเก็บสมาชิกเทาเดิม คนละ 200 บาท สําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 14 บาท สหกรณเปน

ผูรับผิดชอบ 
วิธีที่ 3 แกไขขอความในขอบังคับสหกรณ ขอที่ 44. คาธรรมเนียมแรกเขาและคาบํารุงสหกรณ เปนคนละ 200 

บาทรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
ทั้ง 3 วิธี เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบวิธีการใดแลวตองขออนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุน  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 4,039 คน 2,051,545 หุน 20,515,450.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออกระหวางเดือน -28 คน - 14,000 หุน - 140,000.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 43 คน 21,500 หุน 215,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 4,054 คน 2,059,045 หุน 20,590,450.00 บาท 



 
 
  4.3.3 เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่  31 พฤษภาคม 2556  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      19,901,941.41    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -19,893,821.41    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                            8,120.00    บาท 
 
เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 8,120.00 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 เงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง  เนื่องจาก 
 1.   จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงในการ 
 อบรมภาษาอังกฤษ รุนที่ 1 ตามแผนการดําเนินธุรกิจในสวนของแผนการ 
 อบรม-สัมมนา ซึ่งจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลพระนคร  
 ใหกับสมาชิกอีก 2 ทาน      จํานวนเงิน   3,600.00  บาท 
2. จายจากทุนเพื่อศึกษาและอบรมเพื่อผูตรวจสอบกิจการเขารับ 
 การฝกอบรม หลักสูตร ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานระหวาง 
 วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556ซึ่งจัดอบรมโดยชุมนุมสหกรณการ 
 เกษตรแหงประเทศไทย จํากัดรวมกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
 กรุงเทพมหานคร        จํานวนเงิน              2,500.00  บาท 
3. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการงานแตงงาน 
 นายจักรี  กิตติกําพลรัตน  สมาชิกเลขที่ 4376    จํานวนเงิน   2,020.00   บาท 
  

รายการ ยอดยกมา 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 

ทุนสํารอง 9,072,201.44 บาท  - 9,072,201.44 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,800,000.00 บาท  - 1,800,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,600,000.00 บาท  - 1,600,000.00 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณเครือขาย 
และประชุมนอกสถานที่ 

700,730.00 บาท  - 700,730.00 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 2,381549.48 บาท  6,100.00 บาท 2,375,449.48 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,611,364.99 บาท    1,611,364.99 บาท  
ทุนสวัสดิการสมาชิก 1,460,860.00 บาท  2,020.00 บาท 1,458,840.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 1,275,235.50 บาท   1,275,235.50 บาท 

รวม 19,901,941.41 บาท - 8,120.00 บาท 19,893,821.41 บาท 



รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน               8,120.00 บาท 
 
  สรุปและขอสังเกต  สหกรณมีแผนการดําเนินธุรกิจในสวนของการใชทุนตางๆ เพื่อประโยชนโดยตรงกับ 

สมาชิก ซึ่งจัดทําแลวในแผนการอบรมภาษาอังกฤษ โดยมีแผนอบรมใหกับสมาชิก 3 รุน ซึ่งรุนแรกไดจัดอบรมโดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลพระนคร จํานวนสมาชิก 40 คน ในระหวางวันที่ 3,10,17,24 มีนาคม 2556 

    
5. เร่ืองอื่นๆ     - ไมมี 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                              พัทธธีรา  เลิศฤทธิระบิล 

ที่อยู  171   ถนนลาดพราววังหิน                    (นางพัทธธีรา      เลิศฤทธิระบิล) 
แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพ ฯ              ผูตรวจสอบกิจการ 
โทร. 0-2931-7111    
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ 
วันที่  13  มิถุนายน 2556 


