
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน ธันวาคม 2557 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

       ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันอาทิตยที่ 4 พฤษภาคม 2557  ไดเลือกตั้งขาพเจาเปนผู
ตรวจสอบกิจการของสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ขาพเจาไดเขาตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน ธันวาคม 2557  ระหวางวันที่ 16-17 และ 19-24 มกราคม 2558 ขาพเจาจึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบกิจการโดยสรุปดังนี้ 
 

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 ธันวาคม 2557  จํานวน 69,789.75 บาท เปนจํานวนที่ถูกตองตรงตาม

บัญชี และอยูในความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตําแหนงผูจัดการสหกรณ  
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณมียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีถูกตองตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร ดังนี้ 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,052.97   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             167,166.03   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             162,290.03   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               17,275.67   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน          4,945,766.69   บาท 
      ธนาคารอิสลาม – ออมทรัพย สาขาสิรินทร            จํานวน   218,913.51   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน         3,163,706.80   บาท 
      ธนาคารอิสลาม - เงินฝากประจํา  สาขาสิรินทร                         จํานวน          8,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน       16,685,171.70 บาท 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

 - เงินสดคงเหลือตามรายงานในแตละวัน การเก็บรักษาเงินสดมีในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ไดมีการเก็บรักษา
เงินสดเกินกวาวงเงินที่ผูจัดการไดรับการอนุมัติใหเก็บรักษาไดไมเกิน 150,000.00 บาท โดยมีจํานวนที่เกินเปนจํานวน 
250,867.75 บาท เนื่องจากไดเบิกจากธนาคารมาเพื่อเตรียมจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ ,ที่ปรึกษา และผูตรวจ
สอบกิจการ จํานวนเงิน 350,000.00 บาท ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดย
ไดนําฝากใหรองประธานกรรมการดําเนินการเปนผูเก็บรักษา 

- 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 ธันวาคม 2557  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 



       
 
 
 
 
 
 
 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวาในเดือน ธันวาคม 2557 มีสมาชิกลาออกและหมดสภาพการเปนสมาชิก 

รวมจํานวน 27 คน มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
1.    โอนรถออกไปเปนรถเขียวเหลือง  จํานวน 9 ราย 
2.    โอนขายตอใหสมาชิกใหมและเกา จํานวน 5 ราย 
3.        โอนรถออกไปเปนรถบาน  จํานวน 11 ราย 
4.        โอนรถออกไปสหกรณมิตรแท  จํานวน 1 ราย 
5.    หมดสภาพการเปนสมาชิก จํานวน 1 ราย  เนื่องจากคางชําระเงินกูจนดําเนินการทางกฎหมายและฝายผู 

ค้ําประกันเปนผูจายชําระเงินกูพรอมดอกเบี้ยแทนผูกู โดยไมสามารถติดตอสมาชิกผูกูได  ดังนั้นสมาชิกจึงถูกให 
ออกจากสหกรณ ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 52(6) 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้ 
 

รายละเอียด 
ประมาณ 
การ 

รวม 
ม.ค.-ธ.ค.57 

รวม 
ม.ค.-ธ.ค.56 

ธ.ค.2557 ธ.ค.2556 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 4,036 คน 4,036 คน 3,949 คน 3,919 คน 4,043 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี

300 คน 
401 คน 324 คน 27 คน 15 คน 

สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญช ี 3 คน 3 คน - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี 380 คน 295 คน 414 คน 35 คน 8 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 4,116 คน 3,927 คน 4,036 คน 3,927 คน 4,036 คน 

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

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
รายไดและรายจาย 
ณ.31 ธ.ค.2557  
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
จาก 30 พ.ย.2557 

 
%ที่เพิ่ม/

(ลด) 

สินทรัพยหมุนเวียน  32,192,789.08 บาท 33,307,504.92 บาท (1,114,715.84) บาท (3.35)% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  14,270,422.95 บาท 12,860,963.11 บาท 1,409,459.84 บาท 10.96% 
หนี้สินหมุนเวียน  1,315,802.40 บาท 1,410,136.30 บาท (94,333.90) บาท (6.69)% 
ทุนเรือนหุน 20,885,450.00 บาท 19,964,050.00 บาท 19,924,050.00 บาท 40,000.00 บาท 0.20% 
ทุนสํารองเพื่อดําเนนิงาน  9,638,348.00 บาท 9,578,698.00 บาท 59,650.00 บาท 0.62% 
ทุนสะสมตามขอบงัคับ
และระเบียบ 

2,900,000.00 บาท 11,772,573.67 บาท 11,791,973.67 บาท (22,400.00) บาท (0.19)% 

รายไดจากการดําเนินงาน 7,804,672.90 บาท 7,984,276.77 บาท 6,457,731.85 บาท 1,526,544.92 บาท 23.64% 
คาใชจายดําเนินงาน 4,571,700.00 บาท 4,211,838.81 บาท 2,994,121.79 บาท 1,217,717.02 บาท 40.67% 
คาใชจายจัดซื้อทรัพยสิน 100,000.00 บาท - - - - 
กําไรสุทธิสะสม 3,232,972.90 บาท 3,772,437.96 บาท 3,463,610.06 บาท 308,827.90 บาท 8.92% 
เปอรเซ็นตจากเงินลงทุน 15.48% 18.90% 17.38 %  1.52% 
หรือ 1.55 บาทตอหุน 1.89 บาทตอหุน 1.74 บาทตอหุน 0.15 บาทตอหุน - 



 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ 
 
1. โดยรวมสหกรณไดมีการปรับสินทรัพยหมุนเวียนประเภทลูกหนี้เงินกูที่มีกําหนดการชําระเกินกวาหนึ่งป ออกไป
เปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 
2.  มีหนี้สินลดลง เนื่องจากมีการปรับเงินรอจายคืนคาหุนสําหรับสมาชิกที่ขาดการติดตอกับสหกรณมีระยะเวลา 10 ป 
เขาเปนทุนสํารองของสหกรณ 
3. สําหรับรายไดมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นในอัตรา 23.64 % เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่เพิ่มขึ้นในอัตรา 8.31% 
เนื่องจากมีการบันทึกรายไดคาบริการคางรับจากสมาชิก จนถึง ณ.วันสิ้นปทางบัญชี 31 ธันวาคม 2557 
4. สําหรับรายจายมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น ในอัตรา 40.67 % เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่เพิ่มขึ้นในอัตรา 
11.13% เนื่องจากมีการจายคาตอบแทนประจําป 2557 และมีการบันทึกหนี้สงสัยจะสูญจากการใหบริการกับสมาชิกที่
คางชําระคาบริการ จนถึง ณ.วันสิ้นปทางบัญชี 31 ธันวาคม 2557 

 5. ทุนเรือนหุนมีจํานวนเพิ่มขึ้น   
  

 1.3.5  การตรวจสอบดานการดําเนินงานตามแผนงาน   
 
การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณฯในระยะเวลา 12 เดือนของป 2557 เมื่อเทียบกับป 2556  มีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
2. การตรวจสอบดานการดําเนินธุรกิจ 
 2.1 วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

     - เพื่อทราบวามีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในแตละดานไวอยางเหมาะสมและไดปฏิบัติ
ตาม 
     ระเบียบที่กําหนดไว รวมทั้งไดมีการดําเนินตามแผนงานที่ไดแถลงไวกับที่ประชุมใหญสามัญ 

  -  เพื่อทราบวามีระบบการควบคุมภายในของแตละธุรกิจเหมาะสมและไดปฏิบัติตามที่กําหนดไว 
  -  เพื่อตรวจสอบวาในแตละธุรกิจมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 
  -  เพื่อตรวจสอบวามีการอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก 
 2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 

- ตรวจสอบหนังสือกูเงินระยะสั้น หนังสือกูเงินระยะปานกลาง และการค้ําประกันในธุรกิจเงินกู 
- สอบทานการควบคุมภายในและการกําหนดระเบียบปฏิบัติ 
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 

รายละเอียด ม.ค.- ธ.ค.2556 ม.ค.- ธ.ค.2557 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเปน เทา หรือ% 

ปริมาณธุรกิจเงินกู 15,427,200.00 บาท 18,237,500.00 บาท 2,810,300.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.18 เทา 18.22 

ปริมาณธุรกิจบริการ 5,901,738.67 บาท 5,305,381.63 บาท -596,357.04 บาท ลดลง 0.10 เทา -10.10 

รวมปริมาณธุรกิจ 21,328,938.67 บาท 23,542,881.63 บาท 2,213,942.96 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 เทา 10.38 



- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการติดตามหนี้ที่คางสง 
 2.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
  2.3.1  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูสามัญ 

สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณในการ
ประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 28 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 ธันวาคม 2557  (23 สัญญา)  จํานวน    559,299.55  บาท 
บวก  สมาชิกกูเพิ่มในเดือน ธันวาคม 2557 ( 5 สัญญา)  จํานวน    209,000.00  บาท 
หัก   รับชําระปกติ ในเดือน ธันวาคม 2557    จํานวน    - 70,224.19  บาท 

  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 ธันวาคม 2557 (28 สัญญา)              จํานวน       698,075.36  บาท 
  

ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 28 สัญญา  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 15 สัญญา คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด  จํานวน     355,087.38  บาท 
 หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 3 ราย)     จํานวน    - 39,934.41  บาท      
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 13 สัญญาคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2557        มีจํานวน       291,958.75   บาท   
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2557        มีจํานวน         51,029.23   บาท    342,987.98   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 1 ราย)       -  14,334.93   บาท 
  รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ- สุทธิ         643,806.02   บาท 
 
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 12 ราย ดังนี้ 

  เงินตน    จํานวน     92,695.63  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน       4,908.37  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน     97,604.00  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเปนจํานวน 13.28 % ของยอดลูกหนี้

เงินกูสามัญทั้งหมด  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ลูกหนี้เงินกูสามัญที่คางชําระ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

จํานวนงวด 
ที่คางชําระ 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จาํนวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

บางสวน 1 ราย 1 สัญญา 2,659.98 บาท 140.02 บาท 2,800.00 บาท 
1 2 ราย 2 สัญญา 4,757.89 บาท 242.11 บาท 5,000.00 บาท 
2 2 ราย 2 สัญญา 8,174.99 บาท 951.57 บาท 9,126.56 บาท 
3 2 ราย 2 สัญญา 14,759.08 บาท 240.92 บาท 15,000.00 บาท 
4  1 ราย 1 สัญญา 9,433.82 บาท 566.18 บาท 10,000.00 บาท 
8 1 ราย 1 สัญญา 16,927.07 บาท 1,472.93 บาท 18,400.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 3 ราย 3 สัญญา 35,982.80 บาท 1,294.64 บาท 37,277.44 บาท 

รวม 12 ราย 12 สัญญา 92,695.63 บาท 4,908.37 บาท 97,604.00 บาท 



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

-     ลูกหนี้ที่เกิดจากการดําเนินคดีโดยบริษัทประกันภัย 
       และสหกรณรอดําเนินคดีเรียกรองคืนจากสมาชิก  จํานวนเงิน            300,000.00  บาท 

   
2.3.2  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูพิเศษ 

   สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) เพื่อวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  
จํานวนรวมทั้งสิ้น ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2557  มีจํานวน 75 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 ธันวาคม 2557 (73 สัญญา)    จํานวน               25,149,745.74   บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่มในเดือน ธันวาคม 2557 (7 สัญญา)   จํานวน              3,800,000.00   บาท 
หัก   ปดบัญชีงวดสุดทายในเดือน ธันวาคม 2557 (5 สัญญา)  จํานวน               - 120,763.43   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน ธันวาคม 2557   จํานวน                -1,243,068.39   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 ธันวาคม 2557 (75 สัญญา)   จํานวน               27,585,913.92   บาท 

 
สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ   

-      การดําเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ สําหรับรอบบัญชี 1 ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีปริมาณธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น 18,237,500.00 บาท โดยแบงเปน  
1. เงินกูสามัญระยะสั้นใหกูถึงเดือน พฤศจิกายน 2557  จํานวนเงิน      389,650.00  บาท 
    ในเดือน ธันวาคม 2557 มีกูเพิ่ม 4 สัญญา   จํานวนเงิน      159,000.00  บาท 
    รวมปริมาณเงินกูสามัญระยะสั้นใหกูถึงเดือน ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน      548,650.00  บาท 
โดยมีแผนใหสมาชิกกู สําหรับป 2557  จํานวน     500,000.00 บาท 
2. เงินกูสามัญระยะปานกลางใหกูถึงเดือน พฤศจิกายน 2557  จํานวนเงิน      288,850.00  บาท 
    ในเดือนธันวาคม 2557 มีกูเพิ่ม 1 สัญญา    จํานวนเงิน        50,000.00  บาท 
    รวมปริมาณเงินกูสามัญระยะปานกลางใหกูถึงเดือน ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน      338,850.00  บาท  
โดยมีแผนใหสมาชิกกู สําหรับป 2557  จํานวน     700,000.00 บาท 
3. เงินกูพิเศษใหกูถึงเดือน พฤศจิกายน 2557   จํานวนเงิน 13,550,000.00  บาท 
    กูเพิ่มในเดือน ธันวาคม 2557    จํานวนเงิน   3,800,000.00  บาท 
    รวมปริมาณเงินกูพิเศษใหกูถึงเดือน ธันวาคม 2557  จํานวนเงิน 17,350,000.00  บาท 
โดยมีแผนใหสมาชิกกู สําหรับป 2557  จํานวน 20,000,000.00 บาท 

-      สําหรับลูกหนี้เงินกูสามัญที่ไดดําเนินคดีทางกฎหมาย สมาชิกรายนายชาตรี  วงษาไฮ จากการตรวจสอบ
พบวา ยังไมมีการติดตอชําระตามสัญญา ประนีประนอมหนี้ เปนจํานวน 2 งวด 
     สําหรับสมาชิกรายนายประสิทธิ์  วงศโพธิสาร ยังไมมีรายงานผลการดําเนินคดีจากทนายความผูรับมอบ 
อํานาจจากสหกรณ 
     สวนยอดหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีเรื่อง ใชสิทธิไลเบี้ยคาเสียหายจํานวนเงิน  



300,000.00บาท  ซึ่งเปนความเสียหายจากการกระทําของบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเลขที่ 2291 นายสมหมาย แกว 
งาม ทางสหกรณยังไมมีการดําเนินการเพื่อเรียกรองคาเสียหายที่ทางสหกรณไดจายชําระใหแกบริษัท สินทรัพยประกัน 
ภัย จํากัด (มหาชน)คืนจากสมาชิก และทางสหกรณยังไมมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับคาเสียหายที่ 
เกิดขึ้นในรอบบัญชีป 2557 
 

 2.3.3  ธุรกิจบริการ 
-  การดําเนินงานทางดานการบริการของสหกรณ ในเดือน ธันวาคม 2557  มีสมาชิกที่ประสงคนํารถเขา

รวมกับสหกรณ โดยสหกรณไดดําเนินการจัดหานิติบุคลอื่นใหสมาชิกเชาซื้อรถแท็กซี่ และนํารถเขารวมกับสหกรณ 
จํานวน 35 ราย โดยสหกรณไดรับชําระรายไดคาบริการแรกเขาและคาบํารุงสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนเงิน  104,673.10 บาท 

- สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวด
บัญชี ป 2553-2556 และไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน ธันวาคม 2557 
เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
- สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาบํารุงสหกรณรายปคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวด

บัญชี ป 2553-2556 และไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน ธันวาคม 2557 
เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 
 

การดําเนินธุรกิจบริการสําหรับรอบบัญชี 1 ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีปริมาณธุรกิจโดยรวม 
ทั้งสิ้น 5,305,381.63 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ    

1 นายกิตติ  โพธิ์นอก 1480 799 1,000.00 บาท 
2 นางละออง  ขุนชํานาญ 1664 1067 300.00 บาท 

 รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ   1,300.00 บาท 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ    

1 นายอดิศักดิ์  ประวงศอานุภาพ 1114  400.00 บาท 

 รวมรับคืนคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ   400.00 บาท 



     1. รายไดคาบริการเขารวมเดินรถแรกเขาถึงเดือน พฤศจิกายน 2557     จํานวนเงิน 717,757.44  บาท 
                        รายไดคาบริการเขารวมเดินรถแรกเขาเดือน ธันวาคม 2557      จํานวนเงิน   98,130.90  บาท 
         รวมปริมาณรายไดคาบริการเขารวมเดินรถแรกเขาถึงเดือน ธันวาคม 2557     จํานวนเงิน 815,888.34  บาท   

จํานวนรถที่เพิ่มทั้งหมดตั้งแต ม.ค.57- ธ.ค.57 จํานวน  291 คัน 
      โดยมีแผนการเพิ่มรถ 380 คัน คิดเปนรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  จํานวน  1,140,000.00 บาทหรือรายได 1,065,420.56 บาท  
     2. รายไดคาบํารุงสหกรณ สําหรับสมาชิกเกา ถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จํานวนเงิน 551,785.00  บาท 
         รายไดคาบํารุงสหกรณ สําหรับสมาชิกเกา-รับจริง เดือน ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน     5,046.75  บาท 
                        รวมรายไดคาบํารุงสหกรณ สําหรับสมาชิกเกา-รับจริงทั้งสิ้น  จํานวนเงิน 556,831.75  บาท  
         รายไดคาบํารุงสหกรณ สําหรับสมาชิกเกา-คางรับ เดือน ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 162,616.82  บาท 
         รวมปริมาณรายไดคาบํารุงสหกรณเกา ถึงเดือน ธันวาคม 2557  จํานวนเงิน 719,448.57  บาท  

 จํานวนสมาชิกเกาที่ชําระ 2,979 คน และที่คางชําระ 870 คน 
       โดยมีแผนการรับชําระสมาชิกเกา 3,100 คนคิดเปนรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 620,000.00 บาท หรือรายได    
        จํานวน 579,439.25 บาท 
        3. รายไดคาบํารุงสหกรณ สําหรับสมาชิกใหม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จํานวนเงิน   48,599.20  บาท 
         รายไดคาบํารุงสหกรณ สําหรับสมาชิกใหม เดือน ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน     6,542.20  บาท 

        รวมปริมาณรายไดคาบํารุงสหกรณใหม ถึงเดือน ธันวาคม 2557  จํานวนเงิน   55,141.40  บาท 
จํานวนสมาชิกใหมที่เพิ่ม 295 คน 

      โดยมีแผนการเพิ่มสมาชิก 380 คน คิดเปนรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 76,000.00 บาทหรือรายได 71,028.03 บาท 
4.รายไดคาบริการรวมเดินรถรายเดือนถึงเดือน พฤศจิกายน 2557  จํานวนเงิน            2,853,590.76  บาท 
   รายไดคาบริการรวมเดินรถรายเดือน-รับจริง เดือน ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน               262,807.89  บาท 
   รวมรายไดคาบริการรวมเดินรถรายเดือน-รับจริงทั้งสิ้น   จํานวนเงิน            3,116,398.65  บาท 
   รายไดคาบริการรวมเดินรถรายเดือน-คางรับ เดือน ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน               598,504.67  บาท      
   รวมปริมาณรายไดคาบริการรวมเดินรถรายเดือน ถึงเดือน ธันวาคม 2557    จํานวนเงิน           3,714,903.32  บาท 

คิดเปนจํานวนที่รับจริง 33,345 เดือน จํานวนรถ 3,460 คัน และที่คางชําระ 6,404 เดือน จํานวนรถ 2,107 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 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและขอสังเกต  
1. สมาชิกเขาใหม ต้ังแต มกราคม 2557 – ธันวาคม 2557 มีจํานวนหุน 147,500 หุน  
จํานวนเงิน  1,475,000.00  บาท 
2. สมาชิกลาออก ต้ังแต มกราคม 2557 – ธันวาคม 2557 มีจํานวนหุน 198,140 หุน จํานวนเงิน 1,981,400.00 บาท 
3. สมาชิกหมดสภาพ ต้ังแต มกราคม 2557 – ธันวาคม 2557 มีจํานวนหุน 500 หุน จํานวนเงิน 5,000.00 บาท 
4. สมาชิกตาย  ต้ังแต มกราคม 2557 – ธันวาคม 2557   มีจํานวนหุน 1,500 หุน  จํานวนเงิน 15,000.00 บาท  

  การลาออกของสมาชิกไดรับการอนุมัติจากรองประธานกรรมการสหกรณ  สมาชิกที่ลาออกไมมีหนี้สินคง
คางและไมติดภาระค้ําประกันสมาชิกรายใด ในสวนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถวนตรงตามเอกสารการจายและ
ตรงตามทะเบียนหุนและบัญชีคุม 
 5.    ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 52(6) สมาชิกอาจขาดสภาพการเปนสมาชิกของสหกรณ ที่คางสงเงินงวดชําระหนี้
ทั้งตนเงินและดอกเบี้ย อีกจํานวน 7 ราย  
 

3.3.2 เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่  31 ธันวาคม 2557  มีรายละเอียดดังนี้ 
    
       เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป      21,410,921.67    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา    -21,370,671.67   บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมเพิ่มขึ้น            40,250.00   บาท 

 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 3,919 คน 1,992,405 หุน 19,924,050.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก - 27 คน -  13,500 หุน -  135,000.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหม 35 คน 17,500 หุน 175,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 3,927 คน 1,996,405 หุน 19,964,050.00 บาท 



 
เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่เพิ่มขึ้น จํานวน 40,250.00 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  เงินทุนสํารองเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
1.  การพนสภาพการเปนสมาชิกของนายอดิศักดิ์  ประวงศอานุภาพ 
 สหกรณไดถอนหุนจํานวน 500 หุน ออกจากทุนเรือนหุนของสหกรณ 
 และไดนําจํานวนเงินคาหุน 5,000.00 บาท หักจายชําระหนี้สิ้นที่คงคาง 
 กับสหกรณแลวคงเหลือจึงนําสมทบเขาเงินทุนสํารองของสหกรณ  จํานวนเงิน     2,900.00  บาท 
2.  การลดยอดเงินรอจายคืนคาหุนที่คงคางอยูในสวนหนี้สิน 
ของสหกรณ โดยมีสมาชิกที่ขาดการติดตอต้ังแต ป 2546 ซึ่งมีระยะ 
เวลาครบ 10 ป ไมมีสมาชิกทานใดมาติดตอขอรับคืน มีทั้งสิ้นจํานวน 227 ราย 
ถือหุนรายละ 25 หุน       จํานวนเงิน                 56,750.00  บาท 
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น    จํานวนเงิน    59,650.00  บาท 
 
  เงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง 
1. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อใหสมาชิกเขารวมอบรม 

  ในโครงการเวลคัมไกดทูไทยแลนด  กับบริษัท ดิเอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 เพื่อสอนเสริมภาษาจีนกลางระหวาง วันที่ 27-28 กันยายน 2557  
 ใหกับสมาชิกจํานวน 4 คนๆละ 1,000.00บาท    จํานวนเงิน               4,000.00  บาท 
2.    จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเปนคาเดินทางไปอบรม 
โครงการอาสาสมัครการเปนเจาบานที่ดี กับสํานักงานปลัดกระทรวง 
 การทองเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ใหกับสมาชิกจํานวน  
 2 คน ๆละ 200.00 บาท      จํานวนเงิน     600.00  บาท 
3.     จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อใหสมาชิกเขารวมอบรม 

  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 ในวันที่ 7,13-14 ธันวาคม 2557 จํานวน 3 วันใหกับสมาชิก 
 จํานวน 8 คนๆละ 900.00บาท     จํานวนเงิน               7,200.00  บาท 
4.    จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อใหสมาชิกเขารวมอบรม 

  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 จํานวน 1 วันในวันที่ 7และ14 ธันวาคม 2557ใหกับสมาชิก 
 จํานวน 2 คนๆละ 300.00บาท     จํานวนเงิน                 600.00  บาท 
5.     จายจากทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเปนสวัสดิการนายณรงคศักดิ์ 
 ศุภจินดากรณ สมาชิเลขที่ 4744 เนื่องจากบุตรชายเสียชีวิต   
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557      จํานวนเงิน  2,000.00  บาท 
6. จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อสนับสนุนและสรางขวัญกําลังใจ 
 ใหแกนักกีฬาในการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสกับหนวยงานรถรับจางและรถ 
 บริการ กรมการขนสงทางบก     จํานวนเงิน 1,000.00  บาท 



 
7. จายจากทุนสาธารณประโยชนเพื่อรวมทูลเกลาถวายในงานวันพอ 
 วันที่ 5 ธันวาคม 2557 กับกรมการขนสงทางบก    จํานวนเงิน 3,000.00  บาท 
8. จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี 
 เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อสรางศาลาปฏิบัติธรรม ณ.วัดสุรินทราษฎร 
 อ.แมริม จ.เชียงใหม กับสวนตรวจสภาพรถยนต กรมการขนสงทางบก จํานวนเงิน   500.00  บาท  
9.  จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี 
 เพื่อสมทบทุนสรางหองสมุดโรงเรียนบานหนองชาง ณ.วัดบานเหลาออย 
 อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด กับมูลนิธิพอคํามูล  เวียงวิเศษ   จํานวนเงิน                  500.00  บาท 
   

 รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน             19,400.00  บาท 
 
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมเพิ่มขึ้นสุทธิ    จํานวนเงิน            40,250.00  บาท  

   
 สรุป  การจายเงินในสวนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ  และรายละเอียดของ

ทุนสํารองและเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบคงเหลือดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. การตรวจสอบดานการบริหารทั่วไปเก่ียวกับการใชงบประมาณในการบริหารงาน 
 
 4.1 ตรวจสอบการใชงบประมาณในการบริหารงาน 
   

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจ เปนไปอยางเหมาะสม  โดยการใช
งบประมาณบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

รายการ 
ยอดยกมา  

1 พ.ย.2557 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

    รายการที่ 
ลดลง/ใชไป 

ยอดยกไป 
31 ธ.ค.2557 

ทุนสํารอง 9,578,698.00 บาท 59,650.00 บาท - 9,638,348.00 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 2,603,610.77 บาท - 12,400.00 บาท 2,591,210.77 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,908,214.99 บาท - 5,000.00 บาท 1,903,214.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 1,648,840.00 บาท - 2,000.00 บาท 1,646,840.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนกังาน 1,561,135.50 บาท - - 1,561,135.50 บาท 

รวม 21,370,670.67 บาท 59,650.00 บาท 19,400.00 บาท 21,410,921.67 บาท 



 4.1.1 การวิเคราะหและการควบคุมคาใชจาย เปนการวิเคราะห การใชจายตั้งแต รอบบัญชี 1 มกราคม 2557 
ถึง รอบบัญชี 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจาย ประจําป 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 การวิเคราะหและเปรียบเทียบในความสามารถในการดําเนินธุรกิจกับการประมาณการรายรับ ต้ังแต 
รอบบัญชี 1 มกราคม 2557 ถึง รอบบัญชี 31 ธันวาคม 2557  

 
 

รายการ 
ประมาณการ 
รายจาย 

รายจายที่เกิด 
ขึ้นจริง 

ม.ค.57-ธ.ค.57 

ประมาณการ 
รายจาย 
คงเหลือ 

หมวดเงินเดือน 2,219,700.00 บาท 2,171,100.00 บาท 48,600.00 บาท 
หมวดคาตอบแทน 892,000.00 บาท 879,897.00 บาท 12,103.00 บาท 
หมวดคาใชสอย 1,300,000.00 บาท 932,652.45 บาท 367,347.55 บาท 
หมวดคาวัสดุ 100,000.00 บาท 31,617.40 บาท 68,382.60 บาท 
หมวดคาสาธารณูปโภค 50,000.00 บาท 18,187.00 บาท 33,622.00 บาท 
หมวดครุภัณฑ 100,000.00 บาท 80,750.00 บาท 19,250.00 บาท 
หมวดคาบริหารสินเชื่อและการลงทุน 10,000.00 บาท 2,140.00 บาท 7,860.00 บาท 
รวม 4,671,700.00 บาท 4,116,343.85 บาท 557,165.15 บาท 

รายการ 

ประมาณการรายรับ 
รายรับที่เกิดขึ้นจริง 
ม.ค.57 – ธ.ค.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 76,000 295 คน 59,000   85 คน 17,000 
รายไดคาบํารุงสมาชิกรายป-รับจริง 3100คน 620,000 3274 คน 654,800 174 คน 34,800 - - 
รายไดคาบํารุงสมาชิกรายป-คางรับ   870 คน 174,000 870 คน 174,000 - - 
รายไดคาเขารวมเดินรถแรกเขา 380 คน 1,140,000 291 คน 873,000.   89 คน 267,000 
รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือน-รับจริง 38,400 เดอืน 3,840,000 33,345 เดือน 3,334,500   5,055 เดือน 505,500 
รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือน-คางรับ   6,404 เดือน 640,400 6,404 ด. 640,400   
รายไดดอกเบี้ยรับเงนิกูสมาชิก-รับจริง - 2,040,000 - 1,823,212   - 216,788 
รายไดดอกเบี้ยรับเงนิกูสมาชิก-คางรับ    85,748  85,748   
รายไดดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร-รับจริง - 360,000 - 388,425 - 28,425 - - 
รายไดดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร-คางรับ    38,812  38,812   
รายไดดอกเบี้ยปรับลาชา - 50,000 - 37,112   - 12,888 
รายไดหนี้สูญรับคืน - 50,000 - 175,075 - 125,075 - - 
รายไดอ่ืน - - - 75,361 - 75,361 - - 
รวม - 8,176,000 - 8,359,445 - 1,202,621 - 1,019,176 



4.1.3 การวิเคราะหและเปรียบเทียบในความสามารถในการดําเนินการกับการประมาณการใชทุนตาม 
ขอบังคับและระเบียบ ต้ังแต รอบบัญชี 1 มกราคม 2557 ถึง รอบบัญชี 31 ธันวาคม 2557 

 
 สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ 
 1. ในหมวดการใชจาย มีการบริหารในการควบคุมคาใชจายใหเปนไปตามงบประมาณที่นําเสนอตอที่ประชุมใหญ 
 2. ในหมวดรายไดหรือรายรับ จากการจัดทํางบประมาณไมมีการคาดการของธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจบริการที่ไม
สามารถรับชําระไดแยกออกจากรายไดที่รับจริงในรอบปบัญชี คิดเปนจํานวนรวม  900,148.00 บาท 
 
4.2  ตรวจสอบนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจ เปนไปอยางเหมาะสม  มีการปฏิบัติที่
ถูกตอง  กิจการของสหกรณแสดงผลการดําเนิน และฐานะการเงินเปนไปตามหลักการที่รับรองโดยทั่วไป และถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชี 
 ผลการตรวจสอบ 
 

4.2.1 ในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ สหกรณไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินกูและดอกเบี้ยในจํานวนที่
เพียงพอสําหรับผลขาดทุน โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้ 
- สมาชิกที่คางชําระเงินกูและสัญญาไดครบกําหนดแลว จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มตามจํานวนหนี้ที่ 

คางชําระ 
  
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ประมาณการ 
ใชทุน ฯ 

การใชทุนที่เกิด 
ขึ้นจริง 

ม.ค.57-ธ.ค.57 

ประมาณการ 
รายจาย 
คงเหลือ 

หมวดทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 400,000.00 บาท 113,980.37 บาท 286,019.63 บาท 
หมวดทุนสาธารณประโยชน 200,000.00 บาท 43,450.00 บาท 156,550.00 บาท 
หมวดทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 1,142,000.00 บาท 278,000.00 บาท 864,000.00 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 1,220,087.96 บาท 1,721,912.04 บาท 

รายละเอียด 
จํานวน 
สัญญา 

คาเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ – เงินตน 

คาเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ – ดอกเบี้ย 

เงินกูสามัญระยะสั้น 2 สัญญา 21,647.87 บาท 48.74 บาท 
เงินกูสามัญระยะปานกลาง 1 สัญญา 14,334.93 บาท 1,260.69 บาท 

รวม 3 สัญญา 35,982.80 บาท 1,309.43 บาท 



 
- สมาชิกที่คางชําระเงินกูและสัญญายังไมครบกําหนด จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มตามจํานวนหนี้ที่ 

คางชําระ เนื่องจากสมาชิกผิดนัดชําระหนี้เกินกวาสามงวดติดตอกัน 
 
 
 
 
  
 4.2.2    ในการดําเนินธุรกิจบริการ สหกรณไดมีการบันทึกบัญชีรายไดจากการใหบริการตามเกณฑพึงรับพึงจาย และมี
การต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในจํานวนที่เพียงพอตอผลขาดทนุอันอาจจะเกิดขึ้น โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
 
 รายไดคาบํารุงสมาชิกรายป 
 สหกรณมียอดคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับยกมาตนป  จํานวน  341,200.00 บาท 
 หัก  สหกรณไดรับชําระมาระหวางป    จํานวน  140,000.00 บาท 
 คาบํารุงสมาชิกรายปคางรับยกมาคงเหลือ   จํานวน  201,200.00 บาท 
 บวก  บันทึกคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ ณ.31 ธ.ค.57  จํานวน  174,000.00 บาท 
 คาบํารุงสมาชิกรายปคางรับทั้งสิ้น    จํานวน  375,200.00 บาท 
 
 นโยบายการบัญชีในการบันทึกรายไดคาบํารุงรายปคางรับ และการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้ 
 1. สมาชิกที่คางชําระคาบํารุงตั้งแตป 2546-2554 มีจํานวน 7 ราย จํานวนเงิน 9,600.00 บาท สหกรณไมไดบันทึกรายได
คาบํารุงสมาชิกรายปที่คางรับ สําหรับป 2555 -2556 และ ป 2557 เพิ่ม  แตไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มตามจํานวนการคาง
ชําระ ถึงป 2555 เรียบรอยแลว  ในจํานวนสมาชิก 7 รายน้ี เปนสมาชิกที่มีรถเขารวมกับสหกรณเพียง 1 รายเทานั้น 
 2. สมาชิกที่คางชําระคาบํารุงตั้งแตป 2551-2555 มีจํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 3,800.00 บาท และไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไวเต็มตามจํานวนการคางชําระถึงป 2556 เรียบรอยแลว  แตสหกรณไมไดบันทึกรายไดคาบํารุงสมาชิกรายปที่คางรับ 
สําหรับ ป 2556 เพิ่มเนื่องจากสมาชิกไมมีรถแท็กซี่เขารวมกับสหกรณ และสมาชิกถือหุนในสหกรณ ต้ังแต 25 หุน ถึง 50 หุน
เทานั้น  
 3. สมาชิกที่คางชําระคาบํารุงตั้งแตป 2550-2557 ซึ่งคางชําระ 5-8 ป มีจํานวน  54 ราย จํานวนเงิน 62,800.00 บาท และ
สหกรณไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลวถึงป 2555 และไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจนครบตามจํานวนการคางชําระถึงป 
2557 เรียบรอยแลว  
 4. สมาชิกที่คางชําระคาบํารุงตั้งแตป 2552-2557  มีจํานวน  4 ราย จํานวนเงิน 4,400.00 บาทและสหกรณไดต้ังคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญแลวถึงป 2555 และไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจนครบตามจํานวนการคางชําระถึงป 2557 และเปนสมาชิกที่
ไมมีรถแท็กซี่เขารวมกับสหกรณ 
 5. สมาชิกที่คางชําระคาบํารุงตั้งแตป 2552-2557 ซึ่งคางชําระ 5-6 ป มีจํานวน  6 ราย จํานวนเงิน 6,400.00 บาท 
สหกรณยังไมมีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเลย  จึงไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจนครบตามจํานวนการคางชําระถึงป 2557  
  
 
 

รายละเอียด จํานวน 
สัญญา 

คาเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ – เงินตน 

คาเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ – ดอกเบี้ย 

เงินกูสามัญระยะปานกลาง 1 สัญญา 18,286.54 บาท 1,480.46 บาท 



 6. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรบัคาบํารุงสหกรณคางรับ มีรายละเอียดดังนี้  
 สหกรณมียอดคาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมาตนป  จํานวน    74,000.00 บาท 
 หัก  สหกรณไดรับชําระมาระหวางป    จํานวน    17,400.00 บาท 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมาคงเหลือ    จํานวน    56,600.00 บาท 
 บวก  บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ.31 ธ.ค.57    จํานวน    30,400.00 บาท 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคาบํารุงสหกรณคางรับ ทั้งสิ้น  จํานวน    87,000.00 บาท 
 
 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือน 
 สหกรณมียอดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับยกมาตนป  จํานวน  731,900.00 บาท 
 หัก  สหกรณไดรับชําระมาระหวางป    จํานวน  576,300.00 บาท 
 คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับยกมาคงเหลือ   จํานวน  155,600.00 บาท 
 บวก  บันทึกคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ ณ.31 ธ.ค.57  จํานวน  640,400.00 บาท 
 คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับทั้งสิ้น    จํานวน  796,000.00 บาท 
 
 นโยบายในการบันทึกรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ และการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้ 
 1. สมาชิกที่คางชําระคาเขารวมเดินรถรายเดือนยกมา มีจํานวนทั้งสิ้น 199 ราย คิดเปนจํานวนเดือนที่คางชําระ 1,556 
เดือน  ในจํานวนนี้มีสมาชิกจํานวน 52 ราย ไดมีการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มตามจํานวนที่คางชําระถึงปบัญชี 2555  
จํานวนเงิน 68,300.00 บาท ในจํานวน 52 รายนี้ สหกรณไมมีการบันทึกรายไดคาเขารวมรายเดือนคางรับสําหรับป 2556 และ 
2557 
 2. สมาชิกที่คางชําระคาเขารวมเดินรถรายเดือนยกมา มีจํานวนทั้งสิ้น 199 ราย  มีสมาชิกจํานวน 147 ราย ไดมีการ
บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มตามจํานวนที่คางชําระถึงปบัญชี 2556  จํานวนเงิน 87,300.00 บาท และสหกรณไมมีการบันทึก
รายไดคาเขารวมรายเดือนคางรับสําหรับป 2557 ซึ่งสมาชิกคางชําระตลอดปบัญชี  แตถาสมาชิกในจํานวนนี้ไดชําระคาเขารวม
เดินรถรายเดือนของปที่ไมมีการบันทึกรายไดคางรับไว  สหกรณจะบันทึกเปนรายไดในปที่มีการรับชําระ 
 3. สหกรณไดมีการบันทึกคาเขารวมเดินรถรายเดือนที่คางชําระสําหรับป 2557 จํานวน 2,107 ราย คิดเปนจํานวนเดือน
ที่คางชําระ 6,404 เดือน ในจํานวนนี้ไดมีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับคาเขารวมเดินรถรายเดือนที่คางชําระเต็มตาม
จํานวนที่คาง ทั้งหมด 3 ราย คิดเปนจํานวนเงิน 5,000.00 บาท ในป 2557 
 4. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรบัคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ มีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้ 
 สหกรณมียอดคาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมาตนป  จํานวน    85,700.00 บาท 
 หัก  สหกรณไดรับชําระมาระหวางป    จํานวน    17,400.00 บาท 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมาคงเหลือ    จํานวน    68,300.00 บาท 
 บวก  บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ.31 ธ.ค.57    จํานวน    92,300.00 บาท 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ ทั้งสิ้น จํานวน  160,600.00 บาท 
 
 
 
 
  



5. การปรับปรุงและติดตามผล  - ไมมี 
 
6. เร่ืองอื่นๆ        - สําหรับปบัญชี 2557 ไดจัดทําการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน(CAMELS Analysis)ของสหกรณ  
นําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนงานการดําเนินธุรกิจของสหกรณในรอบปบัญชี 2558 
 
  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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