
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน สิงหาคม 2557 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

       ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันอาทิตยที่ 4 พฤษภาคม 2557  ไดเลือกตั้งขาพเจาเปนผู
ตรวจสอบกิจการของสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ขาพเจาไดเขาตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน กรกฎาคม 2557  ระหวางวันที่ 11-13 กันยายน 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 31 สิงหาคม 2557  จํานวน 143,142.50 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 
      ธนาคาร ธกส – เพื่อกองทุนชวยเหลือชาวนาแบบไมมีผลตอบแทน       จํานวน    200,000.00   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน              181,723.65   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน                65,989.57   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน                17,168.57   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน              532,139.52   บาท 
      ธนาคารอิสลาม – ออมทรัพย สาขาสิรินทร            จํานวน    147,404.64   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน         12,111,633.24   บาท 
      ธนาคารอิสลาม - เงินฝากประจํา  สาขาสิรินทร                         จํานวน           8,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน        21,266,089.65  บาท 
 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

 - เงินสดคงเหลือตามรายงานในแตละวัน การเก็บรักษาเงินสด มีเกินกวาวงเงินที่ผูจัดการไดรับการอนุมัติให
เก็บรักษาไดในวงเงินไมเกิน 150,000.- บาท เปนจํานวน 1 วันในวันศุกรที่ 29 สิงหาคม 2557 ผูจัดการไดเบิกเงินสดจาก
ธนาคารมาฝากไวที่รองประธานกรรมการดําเนินงานเพื่อเตรียมจายเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณในวันเสารที่ 30 สิงหาคม 
2557  

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จายมีครบถวนทุกรายการ  มีการลงนามอนุมัติจายทุกรายการ    
 

1.3.2  การตรวจสอบดานบัญชี        
          สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

-  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ 
   -  มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด 

-  ในระหวางเดือนไมมีการปรับปรุงบันทึกบัญชี  ตามเกณฑเงินคงคาง อาจจะมีบางในกรณีที่เกี่ยวของกับ 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

 
1.3.3 การตรวจสอบดานการดําเนินงานในสวนสมาชิก   

โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2557  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



 
 
 

       
 
 
 

สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวาในเดือน สิงหาคม 2557 มีสมาชิกลาออก จํานวน 40 คน มีเหตุผล 
 6 กรณีคือ 

1. โอนรถออกไปเปนรถเขียวเหลือง  จํานวน 17 ราย 
2. โอนขายตอใหสมาชิกใหมและเกา จํานวน 9 ราย 
3.     โอนรถออกไปเปนรถบาน  จํานวน 10 ราย 
4.     โอนออกสหกรณ แท็กซี่ อาสา จํานวน 1 ราย 
5.     โอนออกสหกรณ มิตรแท จํานวน 2 ราย 
6.      ไมมีรถเขารวมกับสหกรณ จํานวน 1 ราย 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้ 

 

รายละเอียด 
ประมาณ 
การ 

รวม 
ม.ค.-ส.ค.57 

รวม 
ม.ค.-ส.ค.56 

ส.ค.2557 ส.ค.2556 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 4,036 คน 4,036 คน 3,949 คน 3,938 คน 4,055 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี

300 คน 
291 คน 219 คน 40 คน 12 คน 

สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญช ี 3 คน 3 คน - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี 380 คน 177 คน 332 คน 21 คน 16 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 4,116 คน 3,919 คน 4,059 คน 3,919 คน 4,059 คน 

รายละเอียด ประมาณการ ม.ค.-ส.ค.2557 ม.ค.-ก.ค.2557 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
รายไดและรายจาย 
ณ.31 ส.ค.2557  
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

จาก 31 ก.ค. 2557 

 
%ที่เพิ่ม/

(ลด) 

สินทรัพยหมุนเวียน  33,564,444.65 บาท 33,653,850.40 บาท (89,405.75) บาท (0.26)% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  12,517,073.84 บาท 12,476,698.84 บาท 40,375.00 บาท 0.32% 
หนี้สินหมุนเวียน  1,406,323.42 บาท 1,632,666.26 บาท (226,342.84) บาท (13.86)% 
ทุนเรือนหุน 20,885,450.00 บาท 19,924,050.00 บาท 20,019,050.00 บาท (95,000.00) บาท (0.47)% 
ทุนสํารองเพื่อดําเนนิงาน  9,578,698.00 บาท 9,578,698.00 บาท - - 
ทุนสะสมตามขอบงัคับ
และระเบียบ 

2,900,000.00 บาท 12,605,531.26 บาท 12,626,561.63 บาท (21,030.37) บาท (0.16)% 

รายไดจากการดําเนินงาน 7,804,672.90 บาท 4,734,566.79 บาท 4,152,442.38 บาท 582,124.41 บาท 14.01% 
คาใชจายดําเนินงาน 4,571,700.00 บาท 2,167,650.98 บาท 1,878,869.03 บาท 288,781.95 บาท 15.36% 
คาใชจายจัดซื้อทรัพยสิน 100,000.00 บาท 40,375.00 บาท - 40,375.00 บาท 100.00% 
กําไรสุทธิสะสม 3,232,972.90 บาท 2,566,915.81 บาท 2,273,573.35 บาท 293,342.46 บาท 12.90% 
เปอรเซ็นตจากเงินลงทุน 15.48% 12.88% 11.36% - - 
หรือ 1.55 บาทตอหุน 1.28 บาทตอหุน 1.14 บาทตอหุน 0.14 บาทตอหุน - 



สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ 
 
1. จากการรายงานในสวนของสินทรัพยหมุนเวียน  จะเห็นไดวามีอัตราที่ลดลง  โดยมีสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
จากการจางเขียนโปรแกรมการจัดทําใบกํากับภาษีและใบเสร็จรับเงินทดแทนโปรแกรมเดิมที่ใชมานานตั้งแตป 2546 
และไมสามารถที่จะพัฒนาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณและใชงานไดเหมือนเดิม และ ไดลดหนี้สินหมุนเวียน โดยเปนการ
จายคืนเงินปนผลใหกับสมาชิกตามการประกาศจายของสหกรณ   
2. สําหรับรายไดและรายจายจะมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น แตเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2557แลว มีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น
ของรายไดนอยกวาและในสวนของรายจายมากกวา โดยรายไดในเดือนกรกฎาคม 2557 เพิ่มขึ้นจากเดือน มิถุนายน 
2557 ในอัตรา 18.98% ในขณะที่รายจายในเดือน กรกฎาคม 2557 เพิ่มขึ้นจากเดือน มิถุนายน 2557 ในอัตรา 14.71 % 

 3. ทุนเรือนหุนลดลง  เนื่องจากมีสมาชิกลาออกมากกวาสมาชิกเขาใหม 
 
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 25 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 สิงหาคม 2557  (26 สัญญา)  จํานวน    748,355.06  บาท 
บวก  สมาชิกกูเพิ่ม ในเดือน สิงหาคม 2557 (1 สัญญา)  จํานวน      50,000.00  บาท 
หัก   ปดบัญชีงวดสุดทาย ในเดือน สิงหาคม 2557(1สัญญา) จํานวน      - 1,972.51  บาท 
หัก   ปดบัญชีกอนกําหนด ในเดือน สิงหาคม 2557(1 สัญญา) จํานวน    - 13,591.11   บาท 
หัก   รับชําระปกติ ในเดือน สิงหาคม 2557    จํานวน    - 63,178.03  บาท 

  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 สิงหาคม 2557 (25 สัญญา)              จํานวน       719,613.41  บาท 
 
 
 



 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 25 สัญญา  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 11 สัญญา คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกําหนดชําระภายในป 2557   มีจํานวน      256,389.73  บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    มีจํานวน      - 32,202.76   บาท 
  รวม ลูกหนี้เงินกูสามัญระยะสั้น                        224,186.97   บาท 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 14 สัญญาคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2557        มีจํานวน       406,473.84   บาท   
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2557        มีจํานวน         56,749.84   บาท    463,223.68   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        -  93,171.51   บาท 
  รวมลูกหนี้เงินกูสามัญระยะปานกลาง        370,052.17   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 25 สัญญา         มีจํานวน                    719,613.41  บาท 
 รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        มีจํานวน    -125,374.27   บาท 
 คงเหลือลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ 25 สัญญา                  มีจํานวน     594,239.14   บาท 
 
ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2557 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 14 ราย ดังนี้ 

  เงินตน    จํานวน   192,737.99  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     28,284.12  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   221,022.11  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2557 คิดเปนจํานวน 26.78 % ของยอดลูกหนี้

เงินกูสามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระลดลงจากเดือน กรกฎาคม 2557 จํานวน 10.36 %  
ลูกหนี้เงินกูสามัญที่คางชําระมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.3.2  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูพิเศษ 
   สหกรณไดใหสมาชิกกูยมืเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) เพื่อวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  

จํานวนรวมทั้งสิ้น ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2557  มีจํานวน 67 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

บางสวน 1 ราย 1 สัญญา 1,738.30 บาท 461.70 บาท 2,200.00 บาท 
1 4 ราย 4 สัญญา 9,885.11 บาท 914.89 บาท 10,800.00 บาท 
2 3 ราย 3 สัญญา 13,881.03 บาท 918.97 บาท 14,800.00 บาท 
4 2 ราย 2 สัญญา 27,524.36 บาท 875.64 บาท 28,400.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 4 ราย 4 สัญญา 139,709.20 บาท 25,112.91 บาท 164,822.11 บาท 

รวม 14 ราย 14 สัญญา 192,738.00 บาท 28,284.11 บาท 221,022.11 บาท 



ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 สิงหาคม 2557 (69 สัญญา)    จํานวน               24,854,298.78   บาท 
หัก   ปดบัญชีงวดสุดทายในเดือน สิงหาคม 2557(2 สัญญา)  จํานวน                -  50,705.95   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน สิงหาคม 2557   จํานวน                -1,101,864.14   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 สิงหาคม 2557 (67 สัญญา)   จํานวน               23,701,728.69   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2557 จํานวน             11,336,023.20    บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2557                              จํานวน             12,365,705.49     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 67 ราย                              จํานวน             23,701,728.69     บาท 
 

ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2557 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน      33,024.35  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน        7,425.65  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน      40,450.00  บาท 

                ยอดที่คางชําระสมาชิกไดชําระภายในวันที่ 1 กันยายน 2557 เรียบรอยแลว 
 

สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ   
-      การดําเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ สําหรับรอบบัญชี 8 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 มีปริมาณ

ธุรกิจรวมทั้งสิ้น 9,043,500.00 บาท โดยแบงเปน  
1. เงินกูสามัญระยะสั้น      304,650.00  บาทโดยมีแผนใหสมาชิกกู ป 2557  จํานวน     500,000.00 บาท 
2. เงินกูสามัญระยะปานกลาง      288,850.00  บาทโดยมีแผนใหสมาชิกกู ป 2557  จํานวน     700,000.00 บาท 
3. เงินกูพิเศษ    8,450,000.00  บาทโดยมีแผนใหสมาชิกกู ป 2557  จํานวน 20,000,000.00 บาท 
 

 2.3.3  ธุรกิจบริการ 
-  การดําเนินงานทางดานการบริการของสหกรณ ในเดือน สิงหาคม 2557  มีสมาชิกที่ประสงคนํารถเขา

รวมกับสหกรณ โดยสหกรณไดดําเนินการจัดหานิติบุคลอื่นใหสมาชิกเชาซื้อรถแท็กซี่ และนํารถเขารวมกับสหกรณ 
จํานวน 22 ราย โดยสหกรณไดรับชําระรายไดคาบริการแรกเขาและคาบํารุงสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนเงิน  65,607.60 บาท 

- สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวด
บัญชี ป 2553-2556 และ ไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน สิงหาคม 2557 
เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
  
 
 

 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ    

1 นางนิตยา  ยวงยิด 4387 851 100.00 บาท 
2 นายวิชาญ  ออนดี 1627 1033 800.00 บาท 

 รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ   900.00 บาท 



- สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาบํารุงสหกรณรายปคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวดบัญชี 
ป 2553-2556 และ ไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน สิงหาคม 2557 เรียบรอยแลว 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 

การดําเนินธุรกิจบริการสําหรับรอบบัญชี 8 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 มีปริมาณธุรกิจโดยรวม 
ทั้งสิ้น 3,071,813.36 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

     1. รายไดคาบริการเขารวมเดินรถแรกเขา 490,654.50  บาท จํานวนรถที่เพิ่ม 175 คัน 
โดยมีแผนการเพิ่มรถ 380 คัน คิดเปนรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  จํานวน 1,140,000.00 บาท  

     2. รายไดคาบํารุงสหกรณ 531,411.36  บาท จํานวนสมาชิกที่ชําระ 2,843 คน 
  โดยมีแผนการเพิ่มสมาชิก 380 คน คิดเปนรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  จํานวน     76,000.00 บาท 
  และแผนการรับชําระสมาชิกเกา 3,100 คนคิดเปนรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน   620,000.00 บาท 
     3. รายไดคาบริการรวมเดินรถรายเดือน 2,049,747.50  บาท คิดเปนจํานวน 20,728 เดือน จํานวนรถ 3,282 คัน 
  โดยมีแผนการรับชําระ 3,200 คัน คิดเปนรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  จํานวน   3,840,000.00 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 

 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ    

1 นายประวิทย  พรหมเดช 823 458 1,000.00 บาท 

 รวมรับคืนคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ   1,000.00 บาท 



 
 

3.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 
3.3.1  ทุนเรือนหุน  จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปและขอสังเกต  
  การลาออกของสมาชิกไดรับการอนุมัติจากรองประธานกรรมการสหกรณ  สมาชิกที่ลาออกไมมีหนี้สินคงคาง
และไมติดภาระค้ําประกันสมาชิกรายใด ในสวนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถวนตรงตามเอกสารการจายและตรง
ตามทะเบียนหุนและบัญชีคุม 
 

3.3.2 เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่  31 สิงหาคม 2557  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 3,938 คน 2,001,905 หุน 20,019,050.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก - 40 คน - 20,000 หุน - 200,000.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหม 21 คน 10,500 หุน 105,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 3,919 คน 1,992,405 หุน 19,924,050.00 บาท 

รายการ ยอดยกมา 
เพิ่มขึ้นจากการ 
จัดสรรกําไร 
สุทธิ ป 2556 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 

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 ่

1,270,730.00 บาท - - 1,270,730.00 บาท 

ทุนเพือ่การศกึษาและอบรม 2,635,891.14 บาท - 11,280.37 บาท 2,624,610.77 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,927,964.99 บาท - 9,750.00 บาท 1,918,214.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 1,660,840.00 บาท - - 1,660,840.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนกังาน 1,561,135.50 บาท - - 1,561,135.50 บาท 

รวม 22,205,259.63 บาท - 21,030.37 บาท 22,184,229.26 บาท 



      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      22,205,259.63    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -22,184,229.26    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                            21,030.37    บาท 
 
เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 21,030.37 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  เงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง 
1.    จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมทางสหกรณ เพื่อเปนคาอาหาร 
ในงานวันมอบเกียรติบัตรใหกับสมาชิกที่อบรมภาษาอังกฤษกับ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2557   จํานวนเงิน             11,280.37  บาท 
2.    จายจากทุนสาธารณะประโยชน เพื่อรวมทูลเกลาถวาย 
ในวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคา 2557 กับกรมการขนสงทางบบก  จํานวนเงิน  5,000.00  บาท 
3.    จายจากทุนสาธารณะประโยชน เพื่อรวมจายเปนคาอาหารใน 

  การจัดงานวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2557 กับกรมการขนสงทางบก จํานวนเงิน  2,750.00  บาท 
4.   จายจากทุนสาธารณะประโยชน บริจาคมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ จํานวนเงิน  2,000.00  บาท 
   
 รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน             21,030.37   บาท 

   
สรุป  การจายเงินในสวนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ  
 

4. การปรับปรุงและติดตามผล  - ไมมี 
      
5. เร่ืองอื่นๆ     - ไมมี 
  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                     พัทธิ์วิรา  นวสุขสมบูรณ 
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