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รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากดั 
ประจาํเดือน มกราคม 2560 

 
เรียน    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู จาํกดั 
 

       ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ฯ ประจาํเดือน มกราคม 2560  ซ่ึงเป็นเดือนแรกของปีทางบญัชี 
พ.ศ.2560 ก่อนท่ีจะมีการกาํหนดประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2560  ซ่ึงรอการตรวจสอบบญัชีและรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ. 2559 ของผูส้อบบญัชี กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และจะไดมี้วาระของการประชุม 
เพ่ือใหมี้การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ สาํหรับปีบญัชี พ.ศ.2560 ต่อไป   และขา้พเจา้ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการบริหารงานโดยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ และเพ่ือการนาํขอ้มูลจากผลท่ี
ไดจ้ากการตรวจสอบกิจการใชใ้นการวางแผนงานสาํหรับรอบระยะบญัชี ปี 2560 ต่อไป  และขา้พเจา้ไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการ เม่ือ
วนัท่ี 17-18 และ20  กมุภาพนัธ์ 2560   ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการโดยสรุปดงัน้ี  
 

1. การตรวจสอบด้านการดาํเนินงาน 
 1.1  วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1.1  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 
 1.1.2  เพ่ือตรวจสอบผลการดาํเนินงานวา่การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์  
ระเบียบนายทะเบียน ขอ้บงัคบัสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ และมติท่ีประชุม 

1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.2.1  ตรวจสอบความถกูตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
1.2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 
1.2.3  ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน ขอ้บงัคบั ระเบียบสหกรณ์ 

และมติท่ีประชุม 
 1.2.4  ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้

1.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
1.3.1   การตรวจสอบดา้นการเงิน 
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
  - เพ่ือตรวจวา่มีการปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัการเงิน และมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุ 
 - เพ่ือตรวจวา่มีการอนุมติัรายการจ่ายโดยผูมี้อาํนาจโดยถกูตอ้ง 
 - เพ่ือตรวจวา่มีเอกสารทางดา้นการเงินครบถว้นถกูตอ้ง 
 - เพ่ือตรวจวา่มีความถูกตอ้งและมีอยูจ่ริงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 - เพ่ือตรวจวา่รายได/้ค่าใชจ่้ายบนัทึกบญัชีครบถว้นตามความจริง และเป็นไปตามงบประมาณ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการรับ-จ่าย ทุกรายการ 
 - ตรวจสอบวา่มีการอนุมติัการจ่ายโดยผูมี้อาํนาจทุกรายการ 
 - ตรวจสอบและตรวจนบัเงินสดคงเหลือตรงกบัรายงาน 
 - ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกบัสมุดเงินฝากธนาคาร 
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ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 
 เงินสดในมือ 
 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ.วนัท่ี 31 มกราคม 2560  จาํนวน 149,295.25 บาท เป็นจาํนวนท่ีถกูตอ้งตรงตาม

บญัชี และอยูใ่นความรับผดิชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตาํแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์ 
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณ์มียอดเงินฝากธนาคารตามบญัชี ณ.วนัท่ี 31 มกราคม 2560 ถกูตอ้งตรงกบัสมุดเงินฝากของธนาคาร
ทั้งหมด 7 บญัชี ดงัน้ี 

   1.   ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวนั สาขาบางขนุนนท ์                             จาํนวน                 1,000.00   บาท 
   2.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย ์สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกลา้                          จาํนวน             533,803.02   บาท 
   3.   ธนาคารยโูอบี–ออมทรัพย ์สาขายอ่ยถนนพระรามหก                       จาํนวน             290,908.80   บาท 
   4.   ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย ์สาขาบางขนุนนท ์                                   จาํนวน             799,458.75   บาท 
   5.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอ์ลัตร้า สาขาบางขนุนนท ์                      จาํนวน       12,437,256.70   บาท 
   6.   ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย ์สาขาสาทร#003-1-08004-9 
         เพ่ือรับโอนดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ            จาํนวน  717,949.05   บาท 
   7.   ธนาคารอิสลาม- ฝากประจาํ สาขาสาทร            จาํนวน       10,000,000.00   บาท 
         รวมเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน                                                                   จํานวน      24,780,376.32  บาท 
 
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 

- จากการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจาํวนัพบวา่ส่วนใหญ่การเกบ็รักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์วา่
ดว้ยการรับจ่ายและการเกบ็รักษาเงิน หมวด 3 ขอ้ 26.1 ท่ีกาํหนดใหเ้กบ็รักษาเงินสดไวไ้ดไ้ม่เกินวนัละ 150,000.00 บาท 
ในเดือนมกราคม 2560 มีเพียงวนัท่ี 10 มกราคม 2560 ท่ีการเกบ็รักษาเงินสดไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด  

- จากการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร พบวา่สหกรณ์ไดท้าํการปิดบญัชีเงินฝาก ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย ์สาขา
สาทร เลขท่ีบญัชี 003-1-07083-3 

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จ่ายมีครบถว้นทุกรายการ  มีการลงนามอนุมติัจ่ายทุกรายการ    
1.3.2  การตรวจสอบดา้นบญัชี        

          สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 
-  เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีมีครบ 

   -  มีการจดัทาํรายละเอียด บญัชียอ่ยและทะเบียนต่าง ๆถูกตอ้งตรงตามบญัชีคุมยอด 
-  ในระหวา่งเดือนไม่มีการปรับปรุงบนัทึกบญัชี  ตามเกณฑเ์งินคงคา้ง อาจจะมีบา้งในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
1.3.3 การตรวจสอบดา้นการดาํเนินงานในส่วนสมาชิก   

 โดยสรุปจาํนวนสมาชิกของสหกรณ์ ณ.วนัท่ี 31 มกราคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

         
 
 
 

 

รายละเอียด ม.ค.2560 ม.ค.2559 

สมาชิกยกมาจากงวดบญัชีก่อน 3,588 คน 3,998 คน 
สมาชิกลาออกระหวา่งงวดบญัชี 45 คน 49 คน 
สมาชิกถึงแก่กรรมระหวา่งงวดบญัชี 1 คน - 
สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งงวดบญัชี 36 คน 31 คน 
สมาชิกยกไปงวดบญัชีถดัไป 3,578 คน 3,980 คน 
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สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ  
พบวา่ในเดือน มกราคม 2560 มีสมาชิกท่ีลาออกและเสียชีวติ รวมจาํนวน 46 คน โดยมีรถโอนออกจากสหกรณ์

จาํนวน 33 คนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. โอนรถออกไปเป็นรถเขียวเหลือง  จาํนวน 7 คนั จากสมาชิก 7 คน 
2. โอนออกเป็นรถบา้นเน่ืองจากรถหมดอาย ุจาํนวน 26 คนั จากสมาชิก 25 คน 
3. โอนขายต่อใหส้มาชิกใหม่ จาํนวนรถยงัไม่โอนออกจากสหกรณ์ 13 คนั จากสมาชิก 13 คน 
4. สาํหรับรถของสมาชิกท่ีเสียชีวิตจาํนวน 1 ราย ยงัรอการดาํเนินการทางศาลเพื่อแต่งตั้งผูจ้ดัการมรดก 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วนัท่ี 31 มกราคม 2560 ผลการดาํเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกาํไรขาดทุนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ  

1. จากงบแสดงฐานะการเงิน 
ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวยีนมีอตัราส่วนท่ีลดลงร้อยละ 0.28  เน่ืองจากมีกระแสเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1.47 ลา้นบาท 

และมีสินทรัพยป์ระเภทลูกหน้ีเงินกูย้มืและลกูหน้ีงานบริการลดลงประมาณ 1.53 ลา้นบาท และมีลกูหน้ีค่าบริการอ่ืนคา้งรับและ
สินทรัพยอ่ื์นลดลง จาํนวน 78,000.00 บาท สินทรัพยห์มุนเวยีนในภาพรวมจึงลดลง  

ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนมีอตัราส่วนท่ีลดลงร้อยละ 11.55 เน่ืองจากมีการจ่ายคืนเชค็ประกนัภยัฝากผา่นบญัชีธนาคาร
ของสหกรณ์ และมีการจ่ายเงินปันผลคา้งจ่ายของปีก่อนๆ นอกจากน้ีไดมี้การตดัรายไดรั้บล่วงหนา้ไปเป็นรายไดส้าํหรับการ
คาํนวณกาํไรประจาํเดือน มกราคม 2560   

 ในส่วนของทุนสหกรณ์มีอตัราส่วนท่ีลดลงจากการท่ีมีสมาชิกลาออกมากกวา่สมาชิกเขา้ใหม่สุทธิ จาํนวน 10 คน ทาํให้
ทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ลดลง   

รายละเอียด ม.ค.2560 ม.ค.-ธ.ค.2559 

ทรัพยสิ์น,หน้ีสิน 
รายไดแ้ละรายจ่าย 
ณ.31 ม.ค.2559  
เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
จาก 31 ธ.ค.2558 

 
%ท่ีเพิ่ม/

(ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 37,938,620.47 บาท 38,043,316.55 บาท (104,696.08) บาท (0.28) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 8,570,588.09 บาท 8,570,588.09 บาท - - 
หน้ีสินหมุนเวยีน 1,188,847.77 บาท 1,343,972.39 บาท (155,124.62) บาท (11.55) 
ทุนเรือนหุน้ 18,385,650.00 บาท 18,440,650.00 บาท (55,000.00) บาท (0.30) 
ทุนสาํรองเพ่ือการดาํเนินงาน 10,498,390.76 บาท 10,498,390.76 บาท - - 
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบ 13,128,884.43 บาท 13,140,684.43 บาท (11,800.00) บาท (0.09) 
กาํไรสุทธิรอการจดัสรรสาํหรับปี 2559 3,190,207.06 บาท 3,190,207.06 บาท - - 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 395,667.99 บาท - - - 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 278,439.45 บาท - - - 
กาํไรสุทธิต่อเดือน 117,228.54 บาท - - - 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน ร้อยละ 0.64 หรือ 

0.06 บาทต่อหุน้ 
ร้อยละ 17.30 หรือ 
1.73 บาทต่อหุน้ 

- - 
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          2. การดาํเนินงานของสหกรณ์สาํหรับเดือนมกราคม 2560  ซ่ึงเป็นเดือนแรกของปีบญัชี 2560 ทางสหกรณ์ยงัไม่ได ้
จดัใหมี้งบประมาณและแผนการดาํเนินงานสาํหรับ ปี 2560 

 
2. การตรวจสอบด้านการดาํเนินธุรกจิ 
 2.1 วตัถุประสงค์การตรวจสอบ 

     - เพ่ือทราบวา่มีการกาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจในแต่ละดา้นไวอ้ยา่งเหมาะสมและไดป้ฏิบติัตาม 
     ระเบียบท่ีกาํหนดไว ้

  -  เพ่ือทราบวา่มีระบบการควบคุมภายในของแต่ละธุรกิจเหมาะสมและไดป้ฏิบติัตามท่ีกาํหนดไว ้
  -  เพ่ือตรวจสอบวา่ในแต่ละธุรกิจมีความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ 
  -  เพ่ือตรวจสอบวา่มีการอาํนวยประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิก 
 2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ตรวจสอบหนงัสือกูเ้งินระยะสั้น หนงัสือกูเ้งินระยะปานกลาง และการคํ้าประกนัในธุรกิจเงินกู ้
- สอบทานการควบคุมภายในและการกาํหนดระเบียบปฏิบติั 
- ตรวจสอบการบนัทึกบญัชี 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเกบ็หน้ีและการติดตามหน้ีท่ีคา้งส่ง 

 2.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  2.3.1  ธุรกิจสินเช่ือ- เงินกูส้ามญั 

สหกรณ์ไดใ้หส้มาชิกกูย้มืเงินประเภทเงินกูส้ามญั เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ่อมรถ หรือจดัหาอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ อตัราดอกเบ้ีย  15% ต่อปี   จาํนวนรวมทั้งส้ิน 23 สัญญา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั ยกมา  1 มกราคม 2560  (22 สัญญา)  จาํนวน   557,540.10   บาท 
บวก สมาชิกกูเ้พ่ิม (2 สัญญา)     จาํนวน     90,000.00   บาท 
หกั   ปิดสัญญาท่ีครบกาํหนดชาํระแลว้ (1 สัญญา)  จาํนวน     - 6,663.13   บาท 
หกั   รับชาํระปกติ ของเดือน มกราคม 2560    จาํนวน  -  48,524.53   บาท 

  ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั ยกไป 31 มกราคม 2560 (23 สัญญา)              จาํนวน      592,352.44  บาท 
 
 ซ่ึงจาํนวนลกูหน้ีเงินกูส้ามญัคงเหลือจาํนวน 23 สัญญา  ไดมี้การแบ่งประเภทลกูหน้ี ดงัน้ี 
 ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะสั้น 13 สัญญา คือการกูเ้งินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกาํหนดชาํระภายในปี 2560   มีจาํนวน      315,027.82  บาท 
  หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 2 ราย)   มีจาํนวน     - 18,276.89   บาท 
  ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นสุทธิ         296,750.93  บาท 
 ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะปานกลาง 10 สัญญาคือการกูเ้งินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ท่ีครบกาํหนดชาํระภายในปี 2560        มีจาํนวน       194,586.93   บาท   
  - ท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่ปี 2560        มีจาํนวน         82,737.69   บาท    277,324.62   บาท 
  หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 1 ราย)        มีจาํนวน      - 14,334.93   บาท 
  ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะปานกลางสุทธิ        262,989.69   บาท 
 รวมลกูหน้ีเงินกูส้ามญัสุทธิ                         มีจาํนวน      559,740.62   บาท 
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2.3.2  ธุรกิจสินเช่ือ- เงินกูพิ้เศษ 
   สหกรณ์ไดใ้หส้มาชิกกูย้มืเงินประเภทเงินกูพิ้เศษ(เงินกูร้ะยะยาว) เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือรถยนตแ์ทก็ซ่ี  

จาํนวนรวมทั้งส้ิน ณ. วนัท่ี 31 มกราคม 2560  มีจาํนวน 63 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษยกมา 1 มกราคม 2560 (70 สัญญา)    จาํนวน               20,233,600.64   บาท 
หกั   รับชาํระปิดสัญญางวดสุดทา้ย (7 สัญญา)    จาํนวน             -   128,254.21   บาท 
หกั   รับชาํระงวดปกติในเดือน มกราคม 2560   จาํนวน                -1,206,468.16   บาท 
ลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษยกไป 31 มกราคม 2560 (63 สัญญา)   จาํนวน               18,898,878.27   บาท 

  
สรุปและขอ้สังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเช่ือ 
พบวา่ ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัและเงินกูพิ้เศษมีสมาชิกคา้งส่งเงินงวดดงัน้ี 
1. เงินกูส้ามญั ณ.วนัท่ี 31 มกราคม 2560 มีลกูหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีครบกาํหนดชาํระแลว้แต่ยงัคงคา้งชาํระอยู ่มีจาํนวนทั้งส้ิน 

11 ราย  
  เงินตน้    จาํนวน     76,636.76  บาท 
  ดอกเบ้ีย   จาํนวน       8,574.25  บาท 
  รวมเงินตน้และดอกเบ้ีย จาํนวน     85,211.01  บาท 
ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัในส่วนของเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ ณ.วนัท่ี 31 มกราคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 12.94 ของยอดลกูหน้ีเงินกู้

สามญัทั้งหมด และมีอตัราเงินตน้ท่ีคา้งชาํระลดลงจากเดือน ธนัวาคม 2559  ร้อยละ 9.50 มีรายละเอียดคา้งชาํระดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วนัท่ี 31 มกราคม 2560 พบวา่ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีทางสหกรณ์ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญในส่วนของเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับไว ้ ปรากฏวา่ ทางสหกรณ์ฯ สามารถเรียกเกบ็ได ้จาํนวน 1 ราย ไดแ้ก่ 
นายไพโรจน์  สุขโกมล สมาชิกเลขท่ี 6547 ไดช้าํระคืนเงินกู ้ จาํนวน 1,896.12 บาท และชาํระดอกเบ้ียคา้งรับ จาํนวน 

77.86 บาท จาํนวนดงักล่าวสหกรณ์ไดน้าํไปรวมคาํนวณเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจสาํหรับเดือน มกราคม 2560 แลว้ 
  

                2. เงินกูพิ้เศษ ณ.วนัท่ี 31 มกราคม 2560  ไม่มีสมาชิกคา้งชาํระค่างวด      
                                                                             
                3.  ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา ไดแ้ก่ 
      -    ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั คดีดาํ ผบ.5390/2557  จาํนวนเงินตน้และค่าทนาย           36,202.76  บาท 
      -    ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั คดีดาํ ผบ.3192/2557      จาํนวนเงินตน้และดอกเบ้ีย                     78,217.83  บาท 
           หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    จาํนวนเงิน                                - 114,420.59   บาท     
           ลูกหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีศาลพิพากษาแลว้-สุทธิ  จาํนวนเงิน                                                         0.00  บาท 

จาํนวน 
งวด 

จาํนวน 
สมาชิก 

จาํนวน 
สัญญา 

จาํนวน 
เงินตน้ 

จาํนวน 
ดอกเบ้ีย 

จาํนวน 
รวม 

1 5 ราย 5 สัญญา 20,379.10 บาท 720.90 บาท 21,100.00 บาท 
1+บางส่วน 2 ราย 2 สัญญา 18,711.20 บาท 488.80 บาท 19,200.00 บาท 

2 1 ราย 1 สัญญา 4,934.64 บาท 65.36 บาท 5,000.00 บาท 
สัญญาครบกาํหนด 3 ราย 3 สัญญา 32,611.82 บาท 7,299.19 บาท 39,911.01 บาท 

รวม 11 ราย 11 สัญญา 76,636.76 บาท 8,574.25 บาท 85,211.01 บาท 
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 จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วนัท่ี 31 มกราคม 2560 พบวา่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาท่ีทางสหกรณ์ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่ 
หน้ีสงสัยจะสูญในส่วนของเงินตน้และดอกเบ้ียไว ้ทางสหกรณ์ฯ สามารถเรียกเกบ็ได ้ดงัน้ี 
 ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั คดีดาํ ผบ.3192/2557 ไดรั้บชาํระในส่วนของเงินตน้ จาํนวน 9,344.17 บาท และไดรั้บชาํระในส่วน
ของดอกเบ้ียตามคาํพิพากษาจากเงินตน้ในอตัราร้อยละ 15 ท่ีคา้งชาํระตั้งแต่ เดือนธนัวาคม 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
จาํนวน 10,636.99 บาท  จาํนวนดงักล่าวสหกรณ์ไดน้าํไปรวมคาํนวณเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจสาํหรับเดือน มกราคม 2560 แลว้ 
 

4. ลกูหน้ีท่ีเกิดจากค่าเสียหายจากการถกูดาํเนินคดี และสหกรณ์ไดด้าํเนินคดีเรียกร้องคืนจากสมาชิก นายสมหมาย   
แกว้งาม และไดมี้คาํพิพากษาจากศาลจงัหวดัร้อยเอด็ ตามคดีหมายเลขดาํท่ี ผบ.1473/2558  จาํนวนเงิน 300,000.00  บาท นั้น    
ขณะน้ีทนายความผูรั้บมอบอาํนาจของสหกรณ์ ฯ กาํลงัดาํเนินการตามขั้นตอนในทางกฎหมายต่อไป 
 
       2.3.3  ธุรกิจบริการ 

1.  การดาํเนินงานทางดา้นการบริการของสหกรณ์ ในเดือน มกราคม 2560  มีสมาชิกท่ีประสงคน์าํรถเขา้ร่วมกบั
สหกรณ์ โดยสหกรณ์ไดด้าํเนินการจดัหานิติบุคลอ่ืนใหส้มาชิกเช่าซ้ือรถแทก็ซ่ี จาํนวน 27 ราย และเป็นรถเก่าท่ีสมาชิก
ใหม่นาํมาเขา้ร่วมกบัสหกรณ์ จาํนวนรวม 8 ราย โดยสหกรณ์ไดรั้บชาํระรายไดค้่าบริการแรกเขา้และค่าบาํรุงสมาชิก
ทั้งส้ิน จาํนวนเงิน  105,046.94 บาท 

2. สหกรณ์สามารถเรียกเกบ็รายไดค้่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับ จาํนวน 12 ราย ท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญไว ้ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2559 และไดบ้นัทึกเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจเพ่ือคาํนวณกาํไรขาดทุนสาํหรับเดือน 
มกราคม 2560 จาํนวน 5,100.00 บาท เรียบร้อยแลว้  
      3. รายไดค้่าบาํรุงสหกรณ์รายปีคา้งรับ  ท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไว ้ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2558สาํหรับ
เดือน มกราคม 2560  สหกรณ์ไม่สามารถเรียกเกบ็ได ้

 
สรุปและขอ้สงัเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 

1. ธุรกิจบริการในส่วนของค่าบริการท่ีคา้งรับจากปีก่อน จนถึงเดือน ธนัวาคม 2559  สามารถเรียกรับชาํระได ้
ดงัน้ี  

-  รายไดค้่าบาํรุงสหกรณ์ มีจาํนวนสมาชิกเก่า ชาํระยอดค่าบาํรุงท่ีคา้งชาํระ จนถึง ปี 2558 จาํนวน 24 ราย รวมเป็น 
จาํนวนเงินท่ีรับชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 6,600.00 บาท และยงัคงมีสมาชิกคา้งชาํระอยูอี่กจาํนวน 713 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ียงั
คา้งชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 351,400.00 บาท 

-  รายไดค้่าบริการเขา้ร่วมเดินรถรายเดือน มีสมาชิกไดจ่้ายชาํระยอดค่าเขา้ร่วมท่ีคา้งชาํระจนถึง ปี 2559  จาํนวน 1,863  
เดือน คิดเป็นจาํนวนสมาชิก 1,203 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ีรับชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 186,300.00 บาท  และยงัคงคา้งชาํระ อยู่
เป็นจาํนวน 4,208 เดือน  คิดเป็นจาํนวนสมาชิก 1,205 ราย และในจาํนวนน้ี มีสมาชิกท่ียงัไม่ติดต่อเพ่ือชาํระค่าบริการท่ีคา้งเลย 
จาํนวน 810 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ียงัคา้งชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 420,800.00 บาท 

-   ในเดือน มกราคม 2560 มีสมาชิกจาํนวน 4 รายท่ีไดจ่้ายชาํระค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนมาล่วงหนา้จนถึงปี 2561 คิด
เป็นจาํนวน 6 เดือน 
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3. การตรวจสอบด้านการจัดหาทุนและการใช้ทุนสะสม 
 
 3.1 วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  3.1.1 เพ่ือใหท้ราบวา่มีการกาํหนดและปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัสมาชิก ทุนเรือนหุน้ และเงินทุนต่างๆ  

เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบสหกรณ์ 
  3.1.2 มีการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมใหญ่ 
  3.1.3 มีสมาชิกถือหุน้อยูจ่ริงตามท่ีปรากฏในทะเบียนหุน้ 
 
 3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3.2.1 ตรวจสอบหลกัฐานการรับเงินค่าหุน้และการผา่นรายการไปสมุดประจาํวนั/สมุดเงินสดและสมุด 

รายวนั /สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 3.2.2 ตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายคืนค่าหุน้ มีการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมาย และการผา่นรายการ 
บญัชีไปยงัสมุดต่างๆ 
 3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจ่าย เงินปันผล  เงินทุนต่างๆ และปฏิบติัตามระเบียบอยา่งถกูตอ้ง 
 
3.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 

3.3.1 ทุนเรือนหุน้  จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี 31 มกราคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและขอ้สังเกต 
  การลาออกของสมาชิกไดรั้บการอนุมติัจากประธานคณะกรรมการสหกรณ์  สมาชิกท่ีลาออกไม่มีหน้ีสินคงคา้ง
และไม่ติดภาระคํ้าประกนัสมาชิกรายใด ในส่วนของการบนัทึกบญัชี  มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นตรงตามเอกสารการจ่ายและตรง
ตามทะเบียนหุน้และบญัชีคุม 
            
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จาํนวนสมาชิก จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
ทุนเรือนหุน้ยกมาตน้งวด 3,588 คน 1,844,065 หุน้ 18,440,650.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกลาออก - 45 คน - 23,000 หุน้ - 230,000.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกตาย - 1 คน - 500 หุน้ - 5,000.00 บาท 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสมาชิกเขา้ใหม่ 36 คน 18,000 หุน้ 180,000.00 บาท 
สหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุน้ยกไปส้ินเดือน 3,578 คน 1,838,565 หุน้ 18,385,650.00 บาท 
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3.3.2 เงินทุนสาํรองและทุนสะสมอ่ืน จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี  31 มกราคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

       เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      23,639,075.19    บาท 
       หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -23,627,275.19   บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                          11,800.00    บาท 
 
 เงินทุนสาํรองเละเงินทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีลดลง จาํนวน 11,800.00 บาท  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1.     จ่ายจากทุนเพ่ือการศึกษาและอบรมเพื่อเป็นค่าเบ้ียเล้ียงและค่า 
พาหนะเดินทางใหก้บัสมาชิกจาํนวน 1 คนท่ีเขา้ร่วมอบรมภาษาองักฤษ 
หลกัสูตรแบบเนน้ภาระงานเพื่อยกระดบัการพดูภาษาองักฤษสาํหรับ 
ผูข้บัรถสาธารณะ(รถแทก็ซ่ี)ในวนัท่ี 28-29 พ.ย.2559 ณ.มหาวทิยาลยั 
ราชภฎัสวนสุนนัทา      จาํนวนเงิน      800.00  บาท 
2.    จ่ายจากทุนสาธารณะประโยชน์เพ่ือเป็นค่าเบ้ียเล้ียง 
และค่าพาหนะเดินทางไปบริจาคโลหิตใหก้บัสภากาชาดไทย 
เม่ือวนัท่ี 14 พ.ย.2559 ณ. สถานีโทรทศัน์ THAI PBS ใหก้บัสมาชิก 
และกลุ่มคนขบัรถแทก็ซ่ีสหกรณ์ ฯ จาํนวน 1 คน    จาํนวนเงิน                1,000.00  บาท 
3.    จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก  เพ่ือช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  
น.ส.อิสรีย ์คุม้คณะ สมาชิกเลขท่ี 4645 นอนพกัโรงพยาบาล 3 วนั 
เพ่ือรักษากระเพาะอาหารอกัเสบเป็นแผล    จาํนวนเงิน   3,000.00  บาท 
 

รายการ 
ยอดยกมา 

1 มกราคม 2560 
เพิ่มข้ึน 

รายการท่ี 
ลดลง 

ยอดยกไป 
31 มกราคม 2560 

ทุนสาํรอง 10,498,390.76 บาท - - 10,498,390.76 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,870,000.00 บาท - - 1,870,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,900,000.00 บาท - - 1,900,000.00 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์เครือข่ายและ
ประชุมนอกสถานท่ี 

1,340,172.41 บาท - - 1,340,172.41 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 2,618,387.03 บาท - 800 บาท 2,617,587.03 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน์ 1,438,354.99 บาท - 1,000.00 บาท 1,437,354.99 บาท 
ทุนสวสัดิการสมาชิก 2,015,024.50 บาท - 8,000.00 บาท 2,007,024.50 บาท 
ทุนสวสัดิการพนกังาน 1,708,745.50 บาท - 2,000.00 บาท 1,706,745.50 บาท 
ทุนเพื่อใชจ่้ายทางอรรถคดีความ 250,000.00 บาท - - 250,000.00 บาท 

รวม 23,639,075.19 บาท - 11,800.00 บาท 23,627,275.19 บาท 
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4. จ่ายทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือเป็นสวสัดิการครอบครัวสมาชิก  
นายสุจิน  บุดดา สมาชิกเลขท่ี 6267  ถึงแก่กรรม เม่ือวนัท่ี  
11 ธนัวาคม 2559       จาํนวนเงิน   5,000.00  บาท 
5.     จ่ายจากทุนสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี เพ่ือช่วยเหลือเป็นสวสัดิการ 
ในการสมรส ของน.ส.พนมพร  สุดาทิพย ์เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560  จาํนวนเงิน   2,000.00   บาท 
  
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมทีล่ดลง    จํานวนเงนิ              11,800.00  บาท 

 
 สรุป  การจ่ายเงินในส่วนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดด้าํเนินการตามระเบียบของสหกรณ์   
 
4. เร่ืองอืน่ๆ    ไม่มี 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                             พัทธ์ิวิรา  นวสุขสมบูรณ์ 
ท่ีอยู ่ 171   ถนนลาดพร้าววงัหิน                     (นางพทัธ์ิวริา  นวสุขสมบูรณ์ ) 
แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ ฯ                                                                  ผูต้รวจสอบกิจการ    
โทร. 02-043-1454                                                                                                         
วนัท่ีเขียนรายงานการตรวจสอบ              
วนัท่ี  21 กมุภาพนัธ์ 2560 
 


