
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

       ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เมื่อวันอาทิตยที่ 8 มีนาคม 2558  ไดเลือกตั้งขาพเจาเปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ขาพเจาจึงไดดําเนินการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558  ระหวางวันที่ 14-16 ธันวาคม 2558   ขาพเจาจึงขอเสนอผลการตรวจสอบ
กิจการโดยสรุปดงันี้  
 

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 และเปนไปตามงบประมาณ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จาย ทุกรายการ 
 - ตรวจสอบวามีการอนุมัติการจายโดยผูมีอํานาจทุกรายการ 
 - ตรวจสอบและตรวจนับเงินสดคงเหลือตรงกับรายงาน 
 - ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกับสมุดเงินฝากธนาคาร 

 



ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 เงินสดในมือ 
 สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 87,727.25 บาท เปนจํานวนที่ถูกตองตรงตาม

บัญชี และอยูในความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตําแหนงผูจัดการสหกรณ 
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณมียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถูกตองตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร
ทั้งหมด 7 บัญชี ดังนี้ 

   1.   ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                              จํานวน                 1,000.00   บาท 
   2.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน                 8,963.64   บาท 
   3.   ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน               74,553.81   บาท 
   4.   ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                    จํานวน             799,619.71   บาท 
   5.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน         6,268,074.38   บาท 
   6.   ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย สาขาสาทร            จํานวน   445,196.12   บาท 
   7.   ธนาคารอิสลาม- ฝากประจํา สาขาสาทร            จํานวน        10,000,000.00   บาท 
         รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                   จํานวน      17,597,407.66  บาท 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

- จากการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจําวันพบวาการเก็บรักษาเงินสดไมเปนไปตามระเบียบสหกรณวาดวย
การรับจายและการเก็บรักษาเงิน หมวด 3 ขอ 26.1 ที่กําหนดใหเก็บรักษาเงินสดไวไดไมเกินวันละ 150,000.00 บาท ใน
วันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2558 โดยสหกรณไดเบิกเงินสดจากธนาคารธนชาติสาขาเซ็นทรัลพระปนเกลา จํานวน 
339,000.00 บาท เพื่อชดเชยวงเงินประจําวัน ที่กําหนดใหเก็บรักษาไดจากที่มียอดคงเหลือ ณ.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
จํานวน 3,772.25 บาท ใหครบ 150,000.00 บาท และเปนคาใชจายสําหรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 อีกจํานวน 
28,000.00 บาท ในสวนที่เบิกเกินมาจํานวน 164,772.25 บาท  จะสํารองและเก็บรักษาไวที่ทานประธานกรรมการ
ดําเนินงานสหกรณ และเพื่อเตรียมจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาเชาบริการสถานที่และเงินเดือนเจาหนาที่ในวันจันทรที่ 
30 พฤศจิกายน 2558 จํานวนประมาณ 200,000.00 บาท 

- เงินฝากประจําธนาคารอิสลาม จํานวน 10 ลานบาทมีกําหนดระยะเวลาการฝากจํานวน 1 ป อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.30 โดยสหกรณฯ จะไดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุกๆเดือน 

- 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 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 



  
 
 

         
 
 
 
 

 

สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวาในเดือน พฤศจิกายน 2558 มีสมาชิกที่ลาออก จํานวน 37 คน โดยมีรถออก
จากสหกรณจํานวน 21 คัน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โอนรถออกไปเปนรถเขียวเหลือง  จํานวน 8 คัน จากสมาชิก 8 คน 
2. โอนออกเปนรถบานเนื่องจากรถหมดอายุ จํานวน 13 คัน จากสมาชิก 13 คน 
3. โอนขายตอใหสมาชิกใหมและเกา จํานวนรถยังไมโอนออกจากสหกรณ 10 คัน จากสมาชิก 10 คน 
4. สมาชิกไมมีรถเขารวม จํานวน 6 คน 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
ประมาณ 
การ 

รวม 
ม.ค.-พ.ย.58 

รวม 
ม.ค.-พ.ย.57 

พ.ย.2558 พ.ย.2557 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,927 คน 3,927 คน 4,036 คน 4,026 คน 3,919 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี

400 คน 
406 คน 374 คน 37 คน 21 คน 

สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญช ี 1 คน 3 คน - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี 350 คน 498 คน 260 คน 29 คน 21 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 3,877 คน 4,018 คน 3,919 คน 4,018 คน 3,919 คน 

รายละเอียด พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม 2558 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
รายไดและรายจาย 
ณ.30 พ.ย.2558  
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
จาก 31 ต.ค.2558 

 
%ที่เพิ่ม/

(ลด) 

สินทรัพยหมุนเวียน 34,141,262.07 บาท 33,961,533.75 บาท 179,728.32 บาท 0.53% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 13,985,178.68 บาท 13,985,178.68 บาท - - 
หนี้สินหมุนเวียน 1,384,115.89 บาท 1,644,936.64 บาท (260,820.75) บาท (15.86)% 
ทุนเรือนหุน 20,404,500.00 บาท 20,444,500.00 บาท (40,000.00) บาท (0.20)% 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน 10,000,264.46 บา 10,000,264.46 บาท - - 
ทุนสะสมตามขอบงัคับและระเบียบ 12,316,886.57 บาท 12,367,086.57 บาท (50,200.00) บาท (0.41)% 
รายไดจากการดําเนินงาน 811,343.47 บาท 551,351.79 บาท 259,991.68 บาท 47.16% 
คาใชจายจากการดําเนินงาน 280,594.40 บาท 302,488.49 บาท (21,894.09)บาท (7.24)% 
กําไรสุทธิตอเดือน 530,749.07 บาท 248,863.30 บาท 281,885.77 บาท 113.27% 
กําไรสะสม 11 และ 10 เดือน 4,020,673.83 บาท 3,489,924.76 บาท - - 
ผลตอบแทนตอเดือนจากเงินลงทุน รอยละ 2.60  หรือ 

 0.26 บาทตอหุน 
รอยละ 1.22  หรือ 
 0.12 บาทตอหุน 

- - 

ผลตอบแทนสะสม 11 และ 10 เดือนจาก
เงินลงทุน 

รอยละ 19.70 หรือ 
 1.97 บาทตอหุน 

รอยละ 17.07 หรือ 
 1.71 บาทตอหุน 

- - 



 
 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ  
 1. จากงบแสดงฐานะการเงินในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.53  เนื่องจากมีกระแสเงิน

สดที่เพิ่มขึ้นจํานวน 1,689,964.58 บาท แตมีสินทรัพยประเภทลูกหนี้เงินกูยืมและลูกหนี้งานบริการลดลงประมาร 1,478,188.44 
บาท สินทรัพยหมุนเวียนในภาพรวมจึงเพิ่มขึ้น  

 ในสวนของหนี้สินหมุนเวียนมีอัตราสวนที่ลดลง เนื่องจากมีการจายคืนเช็คบริษัทประกันที่สมาชิกนํามาฝากผานบัญชี
ธนาคารของสหกรณทําใหยอดที่ยังไมมารับคืนลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ประมาณ 260,000 บาท นอกจากนี้ไดมีการจายเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยรับ จึงทําใหยอดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนลดลงจากเดือน ตุลาคม 2558 ประมาณ 40,000.00 บาท  
นอกจากนี้สมาชิกไดมาชําระคาเขารวมเดินรถรายเดือนลวงหนาของป 2559 เพิ่มขึ้นจากเดือน ตุลาคม 2558 จึงทําใหหนี้สิน
หมุนเวียนในภาพรวมจึงลดลง 

 ในสวนของทุนสหกรณมีอัตราสวนที่ลดลงจากการที่มีสมาชิกลาออกมากกวาสมาชิกเขาใหมสุทธิ จํานวน 8 คน ทําให
ทุนเรือนหุนของสหกรณลดลง จํานวน 40,000.00 บาท 

2. การดําเนินงานของสหกรณสําหรับเดือน พฤศจิกายน 2558  มีผลการดําเนินงานดีขึ้นจากเดือน ตุลาคม 2558 โดยมี
อัตราสวนของรายไดเพิ่มขึ้นมาในอัตรารอยละ 47.16 ในขณะที่คาใชจายมีจํานวนที่ลดลงในอัตรารอยละ 7.24  ทําใหผล
ประกอบการคงเหลือมีกําไรสุทธิที่ดีขึ้นกวาเดือน ตุลาคม 2558 จํานวนรอยละ 113.27  แตผลการดําเนินงานรวมระยะเวลา 11 
เดือน มีผลตอบแทนในอัตรารอยละ 58.89 ของรายไดรวม หรือรอยละ 19.70 ของเงินลงทุนทั้งหมด 
 
2. การตรวจสอบดานการดําเนินธุรกิจ 
 2.1 วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

     - เพื่อทราบวามีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในแตละดานไวอยางเหมาะสมและไดปฏิบัติตาม 
     ระเบียบที่กําหนดไว 

  -  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 29 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 



 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 พฤศจิกายน 2558  (28 สัญญา)  จํานวน   818,762.41   บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่ม (2 สัญญา)     จํานวน     97,000.00   บาท 
หัก   ปดสัญญาที่สัญญาครบกําหนดแลว (1 สัญญา)  จํานวน     - 9,973.66   บาท 
หัก   รับชําระปกติ ของเดือน พฤศจิกายน 2558    จํานวน  -  71,118.96   บาท 

  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 30 พฤศจิกายน 2558 (29 สัญญา)              จํานวน      834,669.79   บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 29 สัญญา  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 18 สัญญา คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกําหนดชําระภายในป 2558   มีจํานวน      594,859.06  บาท 
 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 11 สัญญาคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2558        มีจํานวน       188,781.50   บาท   
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2558        มีจาํนวน         51,029.23   บาท    239,810.73   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 1 ราย)        - 14,334.93   บาท 
  ลูกหนี้ระยะปานกลางสุทธิ         225,475.80   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ                         มีจํานวน      820,334.86   บาท 
ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 20 ราย ดังนี้ 

 
  เงินตน    จํานวน   142,894.61  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     13,334.98  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   156,229.59  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน คิดเปนรอยละ 17.12 ของยอดลูกหนี้เงินกู

สามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระลดลงจากเดือน ตุลาคม 2558  รอยละ 0.93 
รายละเอียดลูกหนี้เงินกูที่คางชําระมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ลูกหนี้เงินกูสามัญ 
 

 
 
 
 
 
 

 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

1 10 ราย 10 สัญญา 37,669.53 บาท 2,380.47 บาท 40,050.00 บาท 
2 3 ราย 3 ราย 21,070.66 บาท 2,129.34 บาท 23,200.00 บาท 
3 1 ราย 1 สัญญา 7,345.80 บาท 154.20 บาท 7,500.00 บาท 
4 1 ราย 1 สัญญา 9,164.81 บาท 835.19 บาท 10,000.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 5 ราย 5 สัญญา 67,643.81 บาท 7,835.78 บาท 75,479.59 บาท 

รวม 20 ราย 20 สัญญา 142,894.61 บาท 13,334.98 บาท 156,229.59 บาท 



จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 พบวาลูกหนี้เงินกูสามัญที่ทางสหกรณไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวต้ังแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553,2554,2555,2556 และ 2557 นั้น  ปรากฏวา ใน
เดือน พฤศจิกายน 2558 ทางสหกรณฯ สามารถเรียกเก็บได 1 ราย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 2.  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  
      -    ลูกหนี้เงินกูสามัญ คดีดํา ผบ.5390/2557  จํานวนเงินตนและคาทนาย      36,202.76  บาท 
      -    ลูกหนี้เงินกูสามัญ คดีดํา ผบ.3192/2557                    จํานวนเงินตนและดอกเบี้ย   87,562.00  บาท 
           หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    จํานวนเงิน               -123,764.76  บาท 
           ลูกหนี้เงินกูสามัญที่ศาลพิพากษาแลว-สุทธิ  จํานวนเงิน                                        0.00  บาท 
 

2.3.2  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูพิเศษ 
   สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) เพื่อวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  

จํานวนรวมทั้งสิ้น ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  มีจํานวน 83 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 พฤศจิกายน 2558 (83 สัญญา)  จํานวน               30,736,263.96   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน พฤศจิกายน 2558   จํานวน                -1,494,095.82   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 30 พฤศจิกายน 2558 (83 สัญญา)  จํานวน               29,242,168.14   บาท 

 
สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ   

-      เงินกูสามัญที่สัญญาครบกําหนดตามสัญญาแลวจํานวน  5 สัญญา  สหกรณ ฯยังไมสามารถติดตามใหมา
ชําระจํานวนเงินตนและดอกเบี้ยที่คางได    

 
       2.3.3  ธุรกิจบริการ 

1.  การดําเนินงานทางดานการบริการของสหกรณ ในเดือน พฤศจิกายน 2558  มีสมาชิกที่ประสงคนํารถเขา
รวมกับสหกรณ โดยสหกรณไดดําเนินการจัดหานิติบุคลอื่นใหสมาชิกเชาซื้อรถแท็กซี่ จาํนวน 18 ราย และเปนรถเกาที่
สมาชิกใหมนํามาเขารวมกับสหกรณ จํานวนรวม 11 ราย โดยสหกรณไดรับชําระรายไดคาบริการแรกเขาและคาบํารุง
สมาชิกทั้งสิ้น จํานวนเงิน  86,729.14 บาท 

2. สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ จํานวน 2 ราย ที่ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญไว ระหวางงวดบัญชี ป 2553-2557 และไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน 
พฤศจิกายน 2558 เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

รวม 

 ลูกหนี้ท่ีสัญญาครบกําหนดตามสัญญา     

1 นางสุรชัย  ชินศรี 2754 9,973.66 บาท - 9,973.66 บาท 

 รวมรับคืนลูกหนี้ท่ีสัญญาครบกําหนด  9,973.66 บาท - 9,973.66 บาท 



 
 
3.  
4.  

 
 
 
 
 
 

  3.  รายไดคาบํารุงสหกรณรายปคางรับ  ที่ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวดบัญชี ป 2553-2557 
สําหรับเดือน พฤศจิกายน 2558  สหกรณไมสามรถเรียกเก็บได 
 
สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 
ธุรกิจบริการในสวนของคาบริการที่คางรับจากปกอน จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2558  สามารถเรียกรับชําระไดดังนี้  
      1. รายไดคาบํารุงสหกรณ มีจํานวนสมาชิกเกา ชําระยอดคาบํารุงที่คางชําระ จนถึง ป 2557 จํานวน 417 ราย 

และยังคงมีสมาชิกคางชําระอยูอีกจํานวน 465 ราย 
2. รายไดคาบริการเขารวมเดินรถรายเดือน มีสมาชิกไดจายชําระยอดคาเขารวมที่คางชําระจนถึง ป 2557   

จํานวน 6,027 เดือน คิดเปนจํานวนสมาชิก 2,062 ราย  และยังคงคางชําระ อยูเปนจํานวน 1,933 เดือน  คิดเปนจํานวนสมาชิก 265 
ราย และในจํานวนนี้ มีสมาชิกที่ยังไมติดตอเพื่อชําระคาบริการที่คางเลย จํานวน 244 ราย 
  3. ต้ังแต มกราคม 2558 ถึง พฤศจิกายน 2558 มีสมาชิกจํานวน 214 รายที่ไดจายชําระคาเขารวมเดินรถราย
เดือนมาลวงหนา คิดเปนจํานวน 1,086 เดือน 
 
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 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือน คางรับ    

1 นายวิมล  ทองวิลาศ 4164 293 400.00 บาท 
2 นายอาทิตย  พุมแกว 2126 1556 3,000.00 บาท 

 รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ   3,400.00 บาท 



 
3.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 

3.3.1 ทุนเรือนหุน  จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

สรุปและขอสังเกต 
  การลาออกของสมาชิกไดรับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการสหกรณ  สมาชิกที่ลาออกไมมีหนี้สินคง 
คางและไมติดภาระค้ําประกันสมาชิกรายใด ในสวนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถวนตรงตามเอกสารการจายและ
ตรงตามทะเบียนหุนและบัญชีคุม 
 

3.3.2   เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่  30 พฤศจิกายน 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 

        
  
 
  
 
       
 
       
      
แ 
 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      22,367,351.03    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป                  -22,317,151.03    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                           50,200.00    บาท  

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 4,026 คน 2,044,450 หุน 20,444,500.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก - 37 คน - 18,500 หุน - 185,000.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหม 29 คน 14,500 หุน 145,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 4,018 คน 2,040,450 หุน 20,404,500.00 บาท 

รายการ 
ยอดยกมา 

1 พฤศจิกายน 2558 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 
31 ตุลาคม 2558 

ทุนสํารอง 10,000,264.46 บาท - - 10,000,264.46 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,870,000.00 บาท - - 1,870,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,800,000.00 บาท - - 1,800,000.00 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณ
เครือขายและประชุมนอกสถานที่ 

700,172.41 บาท - - 700,172.41 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 2,518,763.67 บาท - 43,200.00 บาท 2,475,563.67 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,870,714.99 บาท - 1,000.00 บาท 1,869,714.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 1,818,540.00 บาท - 6,000.00 บาท 1,812,540.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 1,638,895.50 บาท - - 1,638,895.50 บาท 
ทุนเพื่อใชจายทางอรรถคดีความ 150,000.00 บาท - - 150,000.00 บาท 

รวม 22,367,351.03 บาท - 50,200.00 บาท 22,317,151.03 บาท 



 
เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 50,200.00 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.   จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการคลอดบุตร 
ใหกับสมาชิกนายธนกร  คําใบศรี สมาชิกเลขที่ 6075   จํานวนเงิน   2,000.00   บาท 
2.   จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการคลอดบุตร 
ใหกับสมาชิกนายคงปฐวี  มีทิศ สมาชิกเลขที่ 6222   จํานวนเงิน   2,000.00   บาท     
3.   จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการแตงงาน 
ใหกับสมาชิกนายวิทวัส  เตชะผาติพร สมาชิกเลขที่ 4552   จํานวนเงิน   2,000.00   บาท 
 4.   จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อรวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี 
 เพื่อสมทบทุนสรางหอสวดมนต หอวิปสสนา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  ณ.วัดทุงนอย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  
  กับสวนตรวจสภาพรถ สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 5 
  กรมการขนสงทางบก      จํานวนเงิน   1,000.00   บาท 
 5.   จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรม เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงและคาเดินทาง 
 เขารวมอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการโครงการ “การพัฒนาทักษะการ 
 พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูขับรถแท็กซี่”  ระหวาง 
 วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558  ณ.หองประชุมสํานักพัฒนาและถายทอด 
 เทคโนโลยี่การสหกรณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครใหกับสมาชกิ 27 คน 
 ในอัตราวันละ 800.00 บาท      จํานวนเงิน 43,200.00   บาท 
  
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน              50,200.00  บาท 
 

 สรุป  การจายเงินในสวนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ   
 
4. เร่ืองอื่นๆ    ไมมี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                             พัทธิ์วิรา  นวสุขสมบูรณ 
ที่อยู  171   ถนนลาดพราววังหิน                     (นางพัทธิ์วิรา  นวสุขสมบูรณ ) 
แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพ ฯ                                                                  ผูตรวจสอบกิจการ    
โทร. 0-2931-7111                                                                                                         
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ              
วันที่  18 ธันวาคม 2558 


