
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

       ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันอาทิตยที่ 4 พฤษภาคม 2557  ไดเลือกตั้งขาพเจาเปนผู
ตรวจสอบกิจการของสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ขาพเจาไดเขาตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557  ระหวางวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ขาพเจาจึงขอเสนอผลการตรวจสอบ
กิจการโดยสรุปดังนี้ 
 

1. การตรวจสอบดานการดําเนินงาน 
                1.1  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 1.1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
 1.1.2  เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานวาการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ  
ระเบียบนายทะเบียน ขอบังคับสหกรณ ระเบียบสหกรณ และมติที่ประชุม 
  

1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.2.1  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
1.2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
1.2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค  ตามพ.ร.บ.สหกรณ ระเบียบนายทะเบียน ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ 

และมติที่ประชุม 
 1.2.4  ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว 
 

1.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
1.3.1   การตรวจสอบดานการเงิน 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  - เพื่อตรวจวามีการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม 
 - เพื่อตรวจวามีการอนุมัติรายการจายโดยผูมีอํานาจโดยถูกตอง 
 - เพื่อตรวจวามีเอกสารทางดานการเงินครบถวนถูกตอง 
 - เพื่อตรวจวามีความถูกตองและมีอยูจริงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 - เพื่อตรวจวารายได/คาใชจายบันทึกบัญชีครบถวนตามความจริง  
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จาย ทุกรายการ 
 - ตรวจสอบวามีการอนุมัติการจายโดยผูมีอํานาจทุกรายการ 
 - ตรวจสอบและตรวจนับเงินสดคงเหลือตรงกับรายงาน 
 - ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกับสมุดเงินฝากธนาคาร 
ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 



 เงินสดในมือ 
 สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557  จํานวน 64,979.75 บาท เปนจํานวนที่ถูกตองตรงตาม

บัญชี และอยูในความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตําแหนงผูจัดการสหกรณ  
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณมียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีถูกตองตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร ดังนี้ 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,030.46   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน              462,081.65   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน              130,239.57   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน                17,168.57   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน              630,269.77   บาท 
      ธนาคารอิสลาม – ออมทรัพย สาขาสิรินทร            จํานวน    216,971.75   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน         10,153,123.44   บาท 
      ธนาคารอิสลาม - เงินฝากประจํา  สาขาสิรินทร                         จํานวน           8,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน        19,619,885.21 บาท 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

 - เงินสดคงเหลือตามรายงานในแตละวัน การเก็บรักษาเงินสดมีในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ไดมีการเก็บ
รักษาเงินสดเกินกวาวงเงินที่ผูจัดการไดรับการอนุมัติใหเก็บรักษาไดไมเกิน 150,000.- บาท โดยมีจํานวนที่เกินเปน
จํานวน 2,379.75 บาท 

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จายมีครบถวนทุกรายการ  มีการลงนามอนุมัติจายทุกรายการ    
 

1.3.2  การตรวจสอบดานบัญชี        
          สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

-  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ 
   -  มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด 

-  ในระหวางเดือนไมมีการปรับปรุงบันทึกบัญชี  ตามเกณฑเงินคงคาง อาจจะมีบางในกรณีที่เกี่ยวของกับ 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

 
1.3.3 การตรวจสอบดานการดําเนินงานในสวนสมาชิก   

โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

       
 

รายละเอียด 
ประมาณ 
การ 

รวม 
ม.ค.-พ.ย.57 

รวม 
ม.ค.-พ.ย.56 

พ.ย.2557 พ.ย.2556 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 4,036 คน 4,036 คน 3,949 คน 3,919 คน 4,050 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี

300 คน 
374 คน 309 คน 21 คน 25 คน 

สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญช ี 3 คน 3 คน - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี 380 คน 260 คน 406 คน 21 คน 18 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 4,116 คน 3,919 คน 4,043 คน 3,919 คน 4,043 คน 



สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวาในเดือน พฤศจิกายน 2557 มีสมาชิกลาออก จํานวน 21 คน มีเหตุผล 
 4 กรณีคือ 

1. โอนรถออกไปเปนรถเขียวเหลือง  จํานวน 5 ราย 
2. โอนขายตอใหสมาชิกใหมและเกา จํานวน 7 ราย 
3.     โอนรถออกไปเปนรถบาน  จํานวน 8 ราย 
4.     โอนรถออกไปสหกรณมิตรแท  จํานวน 1 ราย 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้ 
 

 
 

สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ 
 
1. โดยรวมสหกรณมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากเดือน ตุลาคม 2557 ในอัตรา 0.77 %  
2.  มีหนี้สินเพิ่มขึ้น จากเดือน ตุลาคม 2557 ในอัตรา 5.63 % 
3. สําหรับรายไดมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นในอัตรา 8.31 % แตตํ่ากวา เดือนตุลาคม 2557 เพิ่มขึ้นจากเดือน กันยายน 2557 ใน
อัตรา 10.93 % 
4. สําหรบัรายจายมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น ในอัตรา 11.13 % สูงกวาเดือนตุลาคม 2557 เพิ่มขึ้นจากเดือน กันยายน 2557 ใน
อัตรา 10.46 % 

รายละเอียด ประมาณการ ม.ค.-พ.ย.2557 ม.ค.-ต.ค.2557 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
รายไดและรายจาย 
ณ.30 พ.ย.2557  
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

จาก 31 ต.ค. 2557 

 
%ที่เพิ่ม/

(ลด) 

สินทรัพยหมุนเวียน  33,307,504.92 บาท 33,053,892.00 บาท 253,612.92 บาท 0.77 % 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  12,860,963.11 บาท 12,860,963.11 บาท - - 
หนี้สินหมุนเวียน  1,410,136.30 บาท 1,334,977.00 บาท 75,159.30 บาท 5.63 % 
ทุนเรือนหุน 20,885,450.00 บาท 19,924,050.00 บาท 19,924,050.00 บาท - - 
ทุนสํารองเพื่อดําเนนิงาน  9,578,698.00 บาท 9,578,698.00 บาท - - 
ทุนสะสมตามขอบงัคับ
และระเบียบ 

2,900,000.00 บาท 11,791,973.67 บาท 11,808,973.67 บาท ( 17,000.00 ) บาท ( 0.14 ) % 

รายไดจากการดําเนินงาน 7,804,672.90 บาท 6,457,731.85 บาท 5,962,450.04 บาท 495,281.81 บาท 8.31 % 
คาใชจายดําเนินงาน 4,571,700.00 บาท 2,994,121.79 บาท 2,694,293.60 บาท 299,828.19 บาท 11.13 % 
คาใชจายจัดซื้อทรัพยสิน 100,000.00 บาท - 40,375.00 บาท  (40,375.00) บาท (100.00)% 
กําไรสุทธิสะสม 3,232,972.90 บาท 3,463,610.06 บาท 3,268,156.44 บาท 195,453.62 บาท 5.98 % 
เปอรเซ็นตจากเงินลงทุน 15.48% 17.38 % 16.40%  0.98 % 
หรือ 1.55 บาทตอหุน 1.74 บาทตอหุน 1.64 บาทตอหุน 0.10 บาทตอหุน - 



 5. ทุนเรือนหุนมีจํานวนเทาเดิม  เนื่องจากมีสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกมีจํานวนเทากัน 
 
2. การตรวจสอบดานการดําเนินธุรกิจ 
 2.1 วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

     - เพื่อทราบวามีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในแตละดานไวอยางเหมาะสมและไดปฏิบัติตาม 
     ระเบียบที่กําหนดไว รวมทั้งไดมีการดําเนินตามแผนงานที่ไดแถลงไวกับที่ประชุมใหญสามัญ 

  -  เพื่อทราบวามีระบบการควบคุมภายในของแตละธุรกิจเหมาะสมและไดปฏิบัติตามที่กําหนดไว 
  -  เพื่อตรวจสอบวาในแตละธุรกิจมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 
  -  เพื่อตรวจสอบวามีการอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก 
 2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 

- ตรวจสอบหนังสือกูเงินระยะสั้น หนังสือกูเงินระยะปานกลาง และการค้ําประกันในธุรกิจเงินกู 
- สอบทานการควบคุมภายในและการกําหนดระเบียบปฏิบัติ 
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการติดตามหนี้ที่คางสง 

 2.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
  2.3.1  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูสามัญ 

สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณในการ
ประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 23 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 พฤศจิกายน 2557  (23 สัญญา)  จํานวน    601,332.20  บาท 
หัก   รับชําระปกติ ในเดือน พฤศจิกายน 2557    จํานวน    - 42,032.65  บาท 

  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 30 พฤศจิกายน 2557 (23 สัญญา)              จํานวน       559,299.55  บาท 
  

ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 23 สัญญา  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 11 สัญญา คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด  จํานวน     238,723.02  บาท     
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 12 สัญญาคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2557        มีจํานวน       263,826.69   บาท   
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2557        มีจํานวน         56,749.84   บาท    320,576.53   บาท 
  รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ         559,299.55   บาท 
 
ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 16 ราย ดังนี้ 

  เงินตน    จํานวน   109,507.35  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน       7,445.67  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   116,953.02  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 คิดเปนจํานวน 19.58 % ของยอดลูกหนี้

เงินกูสามัญทั้งหมด  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 



1.  ลูกหนี้เงินกูสามัญที่คางชําระ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 2.  ลูกหนี้ที่ดําเนินการทางกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
      -    ลูกหนี้เงินกูสามัญ (2 ราย)    จํานวนเงินตน 82,202.76  บาท 
           หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 2 ราย)   จํานวนเงิน           - 82,202.76  บาท 
           ลูกหนี้เงินกูสามัญที่ดําเนินการทางกฎหมายแลว  จํานวนเงิน                       0.00  บาท 

-     ลูกหนี้ที่เกิดจากการดําเนินคดีโดยบริษัทประกันภัย 
       และสหกรณตองดําเนินคดีเรียกรองคืนจากสมาชิก  จํานวนเงิน            300,000.00  บาท 

   
2.3.2  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูพิเศษ 

   สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) เพื่อวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  
จํานวนรวมทั้งสิ้น ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557  มีจํานวน 73 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 พฤศจิกายน 2557 (69 สัญญา)  จํานวน               23,526,089.36   บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่มในเดือน พฤศจิกายน 2557 (5 สัญญา)  จํานวน              2,800,000.00   บาท 
หัก   ปดบัญชีลวงหนาในเดือน พฤศจิกายน 2557 (1 สัญญา)  จํานวน                 - 84,568.70   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน พฤศจิกายน 2557   จํานวน                -1,091,774.92   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 30 พฤศจิกายน 2557 (73 สัญญา)  จํานวน               25,149,745.74   บาท 
 

ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน     47,737.78  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน       6,782.22  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน     54,520.00  บาท 

ยอดที่คางชําระสมาชิกไดชําระภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เรียบรอยแลว 
 

 
 

 

จํานวนงวด 
ที่คางชําระ 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

บางสวน 1 ราย 1 สัญญา 2,633.82 บาท 166.18 บาท 2,800.00 บาท 
1 7 ราย 7 สัญญา 17,167.91 บาท 2,632.09 บาท 19,800.00 บาท 
3 3 ราย 3 สัญญา 21,444.04 บาท 755.96 บาท 22,200.00 บาท 
4  1 ราย 1 สัญญา 9,262.09 บาท 737.91 บาท 10,000.00 บาท 
7 1 ราย 1 สัญญา 14,852.52 บาท 1,247.48 บาท 16,100.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 3 ราย 3 สัญญา 44,146.97 บาท 1,906.05 บาท 46,053.02 บาท 

รวม 16 ราย 16 สัญญา 109,507.35 บาท 7,445.67 บาท 116,953.02 บาท 



สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ   
-      การดําเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ สําหรับรอบบัญชี 11 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 มี

ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 14,228,500.00 บาท โดยแบงเปน  
1. เงินกูสามัญระยะสั้นใหกูถึงเดือน ตุลาคม 2557   จํานวนเงิน      389,650.00  บาท 
    ในเดือน พฤศจิกายน 2557  ไมมีการกูเพิ่ม   จํานวนเงิน           -             บาท 
    รวมปริมาณเงินกูสามัญระยะสั้นใหกูถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จํานวนเงิน      389,650.00  บาท 
โดยมีแผนใหสมาชิกกู สําหรับป 2557  จํานวน     500,000.00 บาท 
2. เงินกูสามัญระยะปานกลางใหกูถึงเดือน ตุลาคม 2557        จํานวนเงิน      288,850.00  บาท 
    ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ไมมีการกูเพิ่ม         จํานวนเงิน           -             บาท 
    รวมปริมาณเงินกูสามัญระยะปานกลางใหกูถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จํานวนเงิน      288,850.00  บาท  
โดยมีแผนใหสมาชิกกู สําหรับป 2557  จํานวน     700,000.00 บาท 
3. เงินกูพิเศษใหกูถึงเดือน ตุลาคม 2557   จํานวนเงิน 10,750,000.00  บาท 
    กูเพิ่มในเดือน พฤศจิกายน 2557    จํานวนเงิน   2,800,000.00  บาท 
    รวมปริมาณเงินกูพิเศษใหกูถึงเดือน พฤศจิกายน 2557  จํานวนเงิน 13,550,000.00  บาท 
โดยมีแผนใหสมาชิกกู สําหรับป 2557  จํานวน 20,000,000.00 บาท 
            -      สําหรับลูกหนี้เงินกูสามัญที่ไดดําเนินคดีทางกฎหมาย สมาชิกรายนายชาตรี  วงษาไฮกับพวกรวม 2 คน  
ดวยนายวันชัย  รุงรักสกุล ทนายความรับมอบอํานาจจากสหกรณ ไดรายงานผลการดําเนินคดีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  
2557 วาศาลจังหวัดมหาสารคามไดนัดหมายสืบพยานโจทกหรือทํายอมในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 โดยไดไกลเกลี่ยแลว 
ปรากฏวานายชาตรี วงษาไฮกบัพวกไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันวาตกลงชําระหนี้เงินตนจํานวน 50,000.00 
บาท ดอกเบี้ย เบี้ยปรับคางชําระ จํานวน 37,562.00 บาท รวมเปนจํานวน 87,562.00 บาท โดยผอนชําระ เดือนละไมนอย 
กวา 4,000.00 บาท โดยเริ่มงวดแรกภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และจะชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 24 เดือน  
    จากการตรวจสอบพบวา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งเปนงวดแรกของสัญญาประนีประนอมหนี้ นายชาตรี  
วงษาไฮ ยังไมติดตอชําระตามสัญญา 
     สําหรับสมาชิกรายนายประสิทธิ์  วงศโพธิสาร ยังไมมีรายงานผลการดําเนินคดีจากทนายความผูรับมอบ 
อํานาจจากสหกรณ 
     สวนยอดหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีเรื่อง ใชสิทธิไลเบี้ยคาเสียหายจํานวนเงิน  
300,000.00บาท  ซึ่งเปนความเสียหายจากการกระทําของบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเลขที่ 2291 นายสมหมาย แกว 
งาม ทางสหกรณยังไมมีการดําเนินการเพื่อเรียกรองคาเสียหายที่ทางสหกรณไดจายชําระใหแกบริษัท สินทรัพยประกัน 
ภัย จํากัด (มหาชน)คืนจากสมาชิก และทางสหกรณควรจะมีการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับคาเสียหายที่ 
เกิดขึ้นในรอบบัญชีป 2557ไวดวย 
 

 2.3.3  ธุรกิจบริการ 
-  การดําเนินงานทางดานการบริการของสหกรณ ในเดือน พฤศจิกายน 2557  มีสมาชิกที่ประสงคนํารถเขา

รวมกับสหกรณ โดยสหกรณไดดําเนินการจัดหานิติบุคลอื่นใหสมาชิกเชาซื้อรถแท็กซี่ และนํารถเขารวมกับสหกรณ 
จํานวน 21 ราย โดยสหกรณไดรับชําระรายไดคาบริการแรกเขาและคาบํารุงสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนเงิน  60,000.12 บาท 

- สหกรณไมสามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวาง
งวดบัญชี ป 2553-2556 ได 



 - สหกรณไมสามารถเรียกเก็บรายไดคาบํารุงสหกรณรายปคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวด
บัญชี ป 2553-2556 ได 

 
 สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 

การดําเนินธุรกิจบริการสําหรับรอบบัญชี 11 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 มีปริมาณธุรกิจโดยรวม 
ทั้งสิ้น 4,171,232.50 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

     1. รายไดคาบริการเขารวมเดินรถแรกเขาถึงเดือน ตุลาคม 2557      จํานวนเงิน 661,682.64  บาท 
                        รายไดคาบริการเขารวมเดินรถแรกเขาเดือน พฤศจิกายน 2557      จํานวนเงิน   56,074.80  บาท 
         รวมปริมาณรายไดคาบริการเขารวมเดินรถแรกเขาถึงเดือน พฤศจิกายน 2557จํานวนเงิน 717,757.44  บาท   

จํานวนรถที่เพิ่มทั้งหมดตั้งแต ม.ค.57- พ.ย.57 จํานวน  256 คัน 
       โดยมีแผนการเพิ่มรถ 380 คัน คิดเปนรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  จํานวน  1,140,000.00 บาทหรือรายได 1,065,420.56 บาท  
     2. รายไดคาบํารุงสหกรณ สําหรับสมาชิกเกา ถึงเดือน ตุลาคม 2557 จํานวนเงิน 525,990.14  บาท 
         รายไดคาบํารุงสหกรณ สําหรับสมาชิกเกา เดือน พฤศจิกายน 2557 จํานวนเงิน   25,794.96  บาท 
         รวมปริมาณรายไดคาบํารุงสหกรณเกา ถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จํานวนเงิน 551,785.10  บาท  

 จํานวนสมาชิกเกาที่ชําระ 2,952 คน  
        โดยมีแผนการรับชําระสมาชิกเกา 3,100 คนคิดเปนรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 620,000.00 บาท หรือรายได    
        จํานวน 579,439.25 บาท 
        3. รายไดคาบํารุงสหกรณ สําหรับสมาชิกใหม ถึงเดือน ตุลาคม 2557 จํานวนเงิน   44,673.88  บาท 
         รายไดคาบํารุงสหกรณ สําหรับสมาชิกใหม เดือน พฤศจิกายน 2557 จํานวนเงิน     3,925.32  บาท 

        รวมปริมาณรายไดคาบํารุงสหกรณใหม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จํานวนเงิน   48,599.20  บาท 
จํานวนสมาชิกใหมที่เพิ่ม 260 คน 

       โดยมีแผนการเพิ่มสมาชิก 380 คน คิดเปนรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 76,000.00 บาทหรือรายได 71,028.03 บาท 
4.รายไดคาบริการรวมเดินรถรายเดือนถึงเดือน ตุลาคม 2557  จํานวนเงิน            2,630,970.68  บาท 
   รายไดคาบริการรวมเดินรถรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2557  จํานวนเงิน               222,620.08  บาท 
   รวมปริมาณรายไดคาบริการรวมเดินรถรายเดือน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2557จํานวนเงิน           2,853,590.76  บาท 

คิดเปนจํานวน 30,528 เดือน จํานวนรถ 3,414 คัน 
       โดยมีแผนการรับชําระ 3,200 คัน คิดเปนรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  จํานวน  3,840,000.00 บาทหรือรายได 3,588,785.04 บาท 

 
3. การตรวจสอบดานการจัดหาทุนและการใชทุนสะสม 
 
 3.1 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  3.1.1 เพื่อใหทราบวามีการกําหนดและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก ทุนเรือนหุน และเงินทุนตางๆ  

เปนไปตามขอบังคับ และระเบียบสหกรณ 
  3.1.2 มีการจายเงินปนผลเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมใหญ 
  3.1.3 มีสมาชิกถือหุนอยูจริงตามที่ปรากฏในทะเบียนหุน  
 
  



3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3.2.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินคาหุนและการผานรายการไปสมุดประจําวัน/สมุดเงินสดและสมุด 

รายวัน /สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 3.2.2 ตรวจสอบหลักฐานการจายคืนคาหุน มีการอนุมัติจากผูมีอํานาจที่ไดรับมอบหมาย และการผานรายการ 
บัญชีไปยังสมุดตางๆ 
 3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจาย เงินปนผล  เงินทุนตางๆ และปฏิบัติตามระเบียบอยางถูกตอง 

 
3.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

 
3.3.1  ทุนเรือนหุน  จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและขอสังเกต  
1. สมาชิกเขาใหม ต้ังแต มกราคม 2557 – พฤศจิกายน 2557 มีจํานวนหุน 130,000 หุน  
จํานวนเงิน  1,300,000.00  บาท 
2. สมาชิกลาออก ต้ังแต มกราคม 2557 – พฤศจิกายน 2557 มีจํานวนหุน 185,140 หุน จํานวนเงิน 1,851,400.00 บาท 
3. สมาชิกตาย  ต้ังแต มกราคม 2557 – พฤศจิกายน 2557   มีจํานวนหุน 1,500 หุน  จํานวนเงิน 15,000.00 บาท  

  การลาออกของสมาชิกไดรับการอนุมัติจากรองประธานกรรมการสหกรณ  สมาชิกที่ลาออกไมมีหนี้สินคงคาง
และไมติดภาระค้ําประกันสมาชิกรายใด ในสวนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถวนตรงตามเอกสารการจายและตรง
ตามทะเบียนหุนและบัญชีคุม 
 4.    ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 52(6) สมาชิกอาจขาดสภาพการเปนสมาชิกของสหกรณ ที่คางสงเงินงวดชําระหนี้ทั้ง
ตนเงินและดอกเบี้ย อีกจํานวน 8 ราย  
 

3.3.2 เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่  30 พฤศจิกายน 2557  มีรายละเอียดดังนี้ 
    
       เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      21,387,671.67    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -21,370,671.67    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                           17,000.00   บาท 

 
 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 3,919 คน 1,991,905 หุน 19,919,050.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก - 21 คน -  10,500 หุน -  105,000.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหม 21 คน 10,500 หุน 105,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 3,919 คน 1,992,405 หุน 19,924,050.00 บาท 



เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 17,000.00 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  เงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง 
1. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อใหสมาชิกเขารวมอบรม 

  ในโครงการเวลคัมไกดทูไทยแลนด  กับบริษัท ดิเอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 เพื่อสอนเสริมภาษาจีนกลางระหวาง วันที่ 27-28 กันยายน 2557  
 ใหกับสมาชิกจํานวน 3 คนๆละ 1,000.00บาท    จํานวนเงิน               3,000.00  บาท 
2.    จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเปนคาเดินทางไปอบรม 
โครงการอาสาสมัครการเปนเจาบานที่ดี กับสํานักงานปลัดกระทรวง 
 การทองเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ใหกับสมาชิกจํานวน  
 35 คน ๆละ 200.00 บาท      จํานวนเงิน  7,000.00  บาท 
3.     จายจากทุนสาธารณะประโยชนสนับสนุนเงินเพื่อสงเสริมกีฬาฟุตบอล 
 ทีม “ พอคํามูล เอฟซี” ของมูลนิธิพอคาํมูล จังหวัดรอยเอ็ด  จํานวนเงิน  3,000.00  บาท 
4.     จายจากทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเปนสวัสดิการคลอดบุตรใหแก 
 นายเถลิงเกียรติ  จันโทริ สมาชิกเลขที่ 5443    จํานวนเงิน  2,000.00  บาท 
 5.     จายจากทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเปนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิก 
  นายวินัย  โชติชวง สมาชิกเลขที่ 5447 เนื่องคุณแมถึงแกกรรมเมื่อ 
 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557      จํานวนเงิน               2,000.00  บาท 
   
 รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน             17,000.00  บาท 

   
 สรุป  การจายเงินในสวนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ  และรายละเอียดของ

ทุนสํารองและเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบคงเหลือดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ 
ยอดยกมา  

1 พ.ย.2557 

เพิ่มขึ้นจากการ 
จัดสรรกําไร 
สุทธิ ป 2556 

รายการที่ 
ลดลง/ใชไป 
พ.ย.2557 

ยอดยกไป 
30 พ.ย.2557 

ทุนสํารอง 9,578,698.00 บาท - - 9,578,698.00 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,870,000.00 บาท - - 1,870,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปนผล 1,700,000.00 บาท - - 1,700,000.00 บาท 
ทุนเพือ่ศึกษาดูงานสหกรณเครือขาย 
และประชุมนอกสถานที ่

500,172.41 บาท - - 500,172.41 บาท 

ทุนเพือ่การศกึษาและอบรม 2,613,610.77 บาท - 10,000.00 บาท 2,603,610.77 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,911,214.99 บาท - 3,000.00 บาท 1,908,214.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 1,652,840.00 บาท - 4,000.00 บาท 1,648,840.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนกังาน 1,561,135.50 บาท - - 1,561,135.50 บาท 

รวม 21,387,671.67 บาท - 17,000.00 บาท 21,370,671.67 บาท 



4. การตรวจสอบดานการบริหารทั่วไปเก่ียวกับการใชงบประมาณในการบริหารงาน 
   

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจ เปนไปอยางเหมาะสม  โดยการใช
งบประมาณบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 4.1 การวิเคราะหและการควบคุมคาใชจาย เปนการวิเคราะห การใชจายตั้งแต รอบบัญชี 1 มกราคม 2557 ถึง 
รอบบัญชี 30 พฤศจิกายน 2557 เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจาย ประจําป 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 การวิเคราะหและเปรียบเทียบในความสามารถในการดําเนินธุรกิจกับการประมาณการรายรับ ต้ังแต รอบ 
บัญชี 1 มกราคม 2557 ถึง รอบบัญชี 30 พฤศจิกายน 2557  

รายการ 
ประมาณการ 
รายจาย 

รายจายที่เกิด 
ขึ้นจริง 

ม.ค.57-พ.ย.57 

ประมาณการ 
รายจาย 
คงเหลือ 

หมวดเงินเดือน 2,219,700.00 บาท 1,695,450.00 บาท 524,250.00 บาท 
หมวดคาตอบแทน 892,000.00 บาท 492,083.00 บาท 399,917.00 บาท 
หมวดคาใชสอย 1,300,000.00 บาท 834,876.66 บาท 465,123.34 บาท 
หมวดคาวัสดุ 100,000.00 บาท 28,817.40 บาท 71,182.60 บาท 
หมวดคาสาธารณูปโภค 50,000.00 บาท 14,569.00 บาท 35,431.00 บาท 
หมวดครุภัณฑ 100,000.00 บาท 80,750.00 บาท 19,250.00 บาท 
หมวดคาบริหารสินเชื่อและการลงทุน 10,000.00 บาท 1,840.00 บาท 8,160.00 บาท 
รวม 4,671,700.00 บาท 3,148,386.06 บาท 1,523,313.94 บาท 

รายการ 

ประมาณการรายรับ 
รายรับที่เกิดขึ้นจริง 
ม.ค.57 – พ.ย.57 

รายรับสูง 
กวาประมาณการ 

รายรับต่ํา 
กวาประมาณการ 

จํานวน 
หนวย 

จํานวน 
เงินรวม

VAT 

จํานวน 
หนวย 

จํานวน 
เงินรวม

VAT 

จํานวน 
หนวย 

จํานวน 
เงินรวม

VAT 

จํานวน 
หนวย 

จํานวน 
เงินรวม

VAT 
รายไดคาสมาชิกแรกเขา 380 คน 76,000 260 คน 52,000   120 คน 24,000 
รายไดคาบํารุงสมาชิกรายป 3100 คน 620,000 3212 คน 642,400 112 คน 22,400 - - 
รายไดคาเขารวมเดนิรถแรกเขา 380 คน 1,140,000 256 คน 768,000   124 คน 372,000 
รายไดคาเขารวมเดนิรถรายเดือน 38,400 เดือน 3,840,000 30,533 3,053,300   7,867 786,700 
รายไดดอกเบี้ยรับเงินกูสมาชิก - 2,040,000 - 1,650,259   - 389,741 
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 360,000 - 371,805 - 11,805 - - 
รายไดดอกเบี้ยปรับลาชา - 50,000 - 36,608   - 13,392 
รายไดหนี้สูญรับคืน - 50,000 - 173,375 - 123,375 - - 
รายไดอื่น - - - 75,354 - 75,354 - - 
รวม - 8,176,000 - 7,616,114 - 49,554 - 1,277,440 



4.3 การวิเคราะหและเปรียบเทียบในความสามารถในการดําเนินการกับการประมาณการใชทุนตามขอบังคับ 
และระเบียบ ต้ังแต รอบบัญชี 1 มกราคม 2557 ถึง รอบบัญชี 30 พฤศจิกายน 2557 
  

   
5. การปรับปรุงและติดตามผล  - ไมมี 
 
6. เร่ืองอื่นๆ        - ไมมี 
 
  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                     พัทธิ์วิรา  นวสุขสมบูรณ 
ที่อยู  171   ถนนลาดพราววังหิน                  (นางพัทธิ์วิรา  นวสุขสมบูรณ ) 
แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพ ฯ                                                                ผูตรวจสอบกิจการ    
โทร. 0-2931-7111                                                                                                         
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ              
วันที่  22 ธันวาคม 2557 
 

รายการ 
ประมาณการ 
ใชทุน ฯ 

การใชทุนที่เกิด 
ขึ้นจริง 

ม.ค.57-พ.ย.57 

ประมาณการ 
รายจาย 
คงเหลือ 

หมวดทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 400,000.00 บาท 101,580.37 บาท 298,419.63 บาท 
หมวดทุนสาธารณประโยชน 200,000.00 บาท 38,450.00 บาท 161,550.00 บาท 
หมวดทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 1,142,000.00 บาท 276,000.00 บาท 866,000.00 บาท 
หมวดทุนเพื่อสวัสดิการพนักงาน 100,000.00 บาท 14,100.00 บาท 85,900.00 บาท 
หมวดทุนเพื่อการศึกษาดูงานสหกรณฯ 1,100,000.00 บาท 770,557.59 บาท 329,442.41 บาท 
รวม 2,942,000.00 บาท 1,200,687.96 บาท 1,741,312.04 บาท 


