
รายงานการตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์แทก็ซ่ีสวรรณภมิ  จํากดัุ ู  
ประจาํเดือน มถุินายน 2557 

 
เรียน    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู จาํกดั 
 

       ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามญัประจาํปี ่ 2557 เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 4 พฤษภาคม 2557  ไดเ้ลือกตงัขา้พเจา้เป็นผู ้้
ตรวจสอบกจกิ ารของสหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู จาํกด สาํหรับปีทางบญัชีสินสุดวนัท่ี ั ้ 31 ธนัวาคม 2557 ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ตรวจสอบ
กจิ การของสหกรณ์ ฯ ประจาํเดือน มิถุนายน 2557  ระหวางวนัท่ี ่ 17 กรกฎาคม 2557  ถึงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2557   ขา้พเจา้จึงขอ
เสนอผลการตรวจสอบกจการิ โดยสรุปดงัน้ี 
 

1. การตรวจสอบด้านการดาํเนินงาน 
                1.1  วัตถประสงค์ของการตรวจสอบุ  
 1.1.1  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานเกยวกบการบญัชีและการควบคุมการเงินี่ ั  
 1.1.2  เพ่ือตรวจสอบผลการดาํเนินงานวาการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นไปตาม พ่ .ร.บ.สหกรณ์  
ระเบียบนายทะเบียน ขอ้บงัคบัสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ และมติท่ีประชุม 
  

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

และมติท่ีประชุม 
 1.2.4  ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีกาหนดไว้ํ  
 

1.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
1.3.1   การตรวจสอบดา้นการเงิน 
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
  - เพ่ือตรวจวามีการปฏิบติัตามระเบียบเ่ กยวกบการเงินี่ ั  และมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุ 
 - เพ่ือตรวจวามีการอนุมติัรายการจายโดยผูมี้อาํนาจโดยถกูตอ้ง่ ่  
 - เพ่ือตรวจวามีเอกสารทางดา้นการเงินครบถว้นถกูตอ้ง่  
 - เพ่ือตรวจวามีความถูกตอ้งและมีอยจูริงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร่ ่  
 - เพ่ือตรวจวารายได้่ /คาใชจ้ายบนัทึกบญัชีครบถว้น่ ่ ตามความจริง  
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการรับ-จาย ทุกรายการ่  
 - ตรวจสอบวามีการอนุมติัการจายโดยผูมี้อาํนาจทุกรายการ่ ่  
 - ตรวจสอบและตรวจนบัเงินสดคงเหลือตรงกบรายงานั  
 - ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกบสมุดเงินฝากธนาั คาร 
ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 



 เงินสดในมือ 
 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ.วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  จาํนวน 117,223.75 บาท เป็นจาํนวนท่ีถกูตอ้งตรงตาม

บญัชี และอยใูนความรับผดิชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตาํแหนงผูจ้ดัการสหกรณ์่ ่   
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณ์มียอดเงินฝากธนาคารตามบญัชีถกูตอ้งตรงกบสมุดเงินฝากของธนาคาร ดงันีั ้  
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวนั สาขาบางขนุนนท ์                                จาํนวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย ์สาขา จตุจกัร            จาํนวน                 8,999.72   บาท 
      ธนาคาร ธกส – เพ่ือกองทุนชวยเหลือชาวนาแบบไมมีผลตอบแทน       จาํนวน่ ่     200,000.00   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย ์สาขาเซ็นทรัล ปินเกลา้                ่           จาํนวน             346,878.65   บาท 
      ธนาคารยโูอบี–ออมทรัพย ์สาขายอยถนนพระรามหก             ่           จาํนวน               26,389.57   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย ์สาขาบางพลดั                                         จาํนวน               17,054.89   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย ์สาขาบางขนุนนท ์                                      จาํนวน               82,946.13   บาท 
      ธนาคารอิสลาม – ออมทรัพย ์สาขาสิรินทร            จาํนวน   100,739.72   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอ์ลัตร้า สาขาบางขนุนนท ์                      จาํนวน          9,935,905.14   บาท 
      ธนาคารอิสลาม - เงินฝากประจาํ  สาขาสิรินทร                         จาํนวน          8,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทงัสิน                                                                     จาํนวน      ้ ้   18,719,913.82  บาท 
 
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 

 - เงินสดคงเหลือตามรายงานในแตละวนั การเกบรักษาเงินสด ่ ็ ไม่มีเกนกวาิ ่ วงเงินท่ีผูจ้ดัการไดรั้บการอนุมติั
ใหเ้กบรักษาไดใ้นวงเงินไมเกน ็ ่ ิ 150,000.- บาท  

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จายมีครบถว้นทุกรายการ  มีการลงนามอนุมติัจายทุกรายการ   ่ ่  
 

1.3.2  การตรวจสอบดา้นบญัชี        
          สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 

-  เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีมีครบ 
   -  มีการจดัทาํรายละเอียด บญัชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตอ้งตรงตามบญัชีคุมยอด่ ่  

-  ในระหวางเดือนไมมีการปรับปรุงบนัทึกบญัชี  ตามเกณฑเ์งินคงคา้ง อาจจะมีบา้งใ่ ่ นกรณีท่ีเกยวขอ้งกบี่ ั  
ภาษีมูลคาเพิม่ ่  

 
1.3.3 การตรวจสอบด้านการดําเนินงานในสว่นสมาชิก   

โดยสรุปจาํนวนสมาชิกของสหกรณ์ ณ.วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

       
 
 
 

 

รายละเอียด 
ประมาณ 
การ 

รวม 
ม.ค.-มิ.ย.57 

รวม 
ม.ค.-มิ.ย.56 

มิ.ย.2557 มิ.ย.2556 

สมาชิกยกมาจากงวดบญัชีกอน่  4,036 คน 4,036 คน 3,949 คน 4,004 คน 4,054 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบญัชี่  198 คน 164 คน 55 คน 28 คน 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบญัชี่ ่  

300 คน 
3 คน 2 คน - 1 คน 

สมาชิกเขา้ใหมระหวางงวดบญัชี่ ่  380 คน 135 คน 275 คน 21 คน 33 คน 
สมาชิกยกไปงวดบญัชีถดัไป 4,116 คน 3,970 คน 4,058 คน 3,970 คน 4,058 คน 



สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวาในเดือน มิถุนายน่  2557 มีสมาชิกลาออก จาํนวน 55 คน มีเหตุผล 
 4 กรณีคือ 

1. โอนรถออกไปเป็นรถเขียวเหลือง  จาํนวน 27 ราย 
2. โอนขายตอใหส้มาชิกใหมและเกา จาํนวน ่ ่ ่ 15 ราย 
3.     โอนรถออกไปเป็นรถบา้น  จาํนวน 10 ราย 
4.     รถหมดอายรุอขายซาก จาํนวน 3 ราย 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ผลการดาํเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกาไรขาดทุนํ ดงัน้ี 

 
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ 
 
1. ไดเ้ปล่ียนแปลงการรายงานตางจากการรายงานสาํหรับเดือน พฤษภาคม ่ 2557  โดยรายงานงบแสดงฐานะการเงิน 
และผลการดาํเนินงาน สาํหรับเดือน มิถุนายน 2557 เปรียบเทียบกบงบแสดงฐานะกาั รเงินและผลการดาํเนินงาน  
สาํหรับเดือน พฤษภาคม 2557 เพ่ือใหท้ราบถึงการดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไปในระยะเวลาท่ีใกลก้นั 
2. จากการรายงานในสวนของสิน่ ทรัพย ์ จะเห็นไดว้ามีอตัราท่ีลดลง่  เน่ืองจากสหกรณ์ไดน้าํสินทรัพยห์มุนเวยีนออก
หมุนเวยีนเพื่อเพิมผลตอบแทนใหก้บสหกรณ์ ่ ั โดยการนาํใหส้มาชิกก ูและ ลด้ หนีสินหมุน้ เวยีน โดยเป็นการจายคืนเงิน่
ปันผลใหก้บสมาชิกตาั มการประกาศจายของสหกรณ์ ่  สาํหรับรายไดแ้ละรายจายท่ีมีอตัราสวนท่ีเพิมขึน เป็นรายไดแ้ละ่ ่ ่ ้
รายจายท่ีเกดขึนตามปกติของการดาํเนินงาน่ ิ ้ ของสหกรณ์  

 3. ทุนเรือนหุน้ลดลง  เน่ืองจากมีสมาชิกลาออกมากกวาสมาชิกเขา้ใหม่ ่ 

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

ทรัพยสิ์น,หนีสิน้  
รายไดแ้ละรายจาย่  
ณ.30 มิ.ย.2557  
เพิมขึน่ ้ (ลดลง) 

จาก 31 พ.ค. 2557 

 
%ท่ีเพิม่ /

(ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน  33,491,827.05 บาท 33,805,401.54 บาท (313,574.49) บาท (0.93)% 
สินทรัพยไ์มหมุนเวยีน่   12,486,698.84 บาท 12,476,698.84 บาท 10,000.00 บาท 0.08% 
หนีสินหมุนเวยีน้   1,719,110.00 บาท 2,230,224.68 บาท (511,114.68) บาท (22.92)% 
ทุนเรือนหุน้ 20,885,450.00 บาท 20,179,050.00 บาท 20,349,050.00 บาท (170,000.00) บาท (0.84)% 
ทุนสาํรองเพ่ือดาํเนินงาน  9,578,698.00 บาท 9,578,698.00 บาท - - 
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั
และระเบียบ 

2,900,000.00 บาท 12,649,561.63 บาท 12,670,261.63 บาท (20,700.00) บาท (0.16)% 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 7,804,672.90 บาท 3,490,046.51 บาท 2,794,672.58 บาท 695,373.93 บาท 24.88% 
คาใช้่ จาย่ ดาํเนินงาน 4,571,700.00 บาท 1,637,940.25 บาท 1,340,806.51 บาท 297,133.74 บาท 22.16% 
คาใชจ้าย่ ่ จดัซือทรัพยสิ์น้  100,000.00 บาท - 18,500.00 บาท (18,500.00)บาท (100.00)% 
กาไรสุทธิํ สะสม 3,232,972.90 บาท 1,852,106.26 บาท 1,453,866.07 บาท 398,240.19 บาท 27.39% 
เปอร์เซ็นตจ์ากเงินลงทุน 15.48% 9.18% 7.14% - - 
หรือ 1.55 บาทตอหุน้่  0.92 บาทตอหุน้่  0.71 บาทตอหุน้่  - - 



2. การตรวจสอบด้านการดาํเนินธรกจิุ  
 2.1 วตัถประสงค์การตรวจสอบุ  

     - เพ่ือทราบวามีการกาหนดระเบียบเกยวกบการ่ ํ ี่ ั ดาํเนินธุรกจในแตละดา้นิ ่ ไวอ้ยางเหมาะสมและไดป้ฏิบติัตาม่  
     ระเบียบท่ีกาหนดไว้ํ  รวมทงัไดมี้การดาํเนินตามแผนงานท่ีได้้ แถลงไวก้บท่ีประชุมใหญสามญัั ่  

  -  เพ่ือทราบวามีระบบการควบคุมภายในของแตละธุรกจเหมาะสมและไดป้ฏิบติัตามท่ีกาหนดไว้่ ่ ิ ํ  
  -  เพ่ือตรวจสอบวาในแตละธุรกจมีความเส่ียงในการดาํเนินธุรกจ่ ่ ิ ิ  
  -  เพ่ือตรวจสอบวามีการอาํนวยประโยชน์ใหแ้กสมาชิก่ ่  
 2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีเกยวขอ้งี่  

- ตรวจสอบหนงัสือกเูงินระยะสัน หนงัสือกเูงินระยะปานกลาง และการคาํประก้ ้ ั้ ้ นในธุรกจเงินกูิ  ้
- สอบทานการควบคุมภายในและการกาหนดระเบียบปฏิบติัํ  
- ตรวจสอบการบนัทึกบญัชี 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเกบหนีและการติดตามหนีท่ีคา้งสง็ ่้ ้  

 2.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  2.3.1  ธุรกจสินเช่ือิ - เงินกสูามญั้  

สหกรณ์ไดใ้หส้มาชิกกยูมืเงินประเภทเงินกสูามญั ้ ้ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซอมรถ หรือจดัหาอุปกรณ์ในการ่
ประกอบอาชีพ อตัราดอกเบีย  ้ 15% ตอปี   จาํนวนรวมทงัสิน ่ ้ ้ 26 สัญญา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ลกูหนีเงินกสูามญั ยกมา ้ ้  1 มิถุนายน 2557  (26 สัญญา)  จาํนวน    800,131.72  บาท 
บวก  สมาชิกกเูพิม ในเดือน มิถุนายน้ ่  2557 (1 สัญญา)  จาํนวน      50,000.00  บาท 
หกั   ปิดบญัชีกอนกาหนด่ ํ  ในเดือน มิถุนายน 2557(1 สัญญา) จาํนวน  -  37,505.48   บาท 
หกั   รับชาํระปกติ ในเดือน มิถุนายน 2557    จาํนวน  -  46,398.67  บาท 

  ลกูหนีเงินกสูามญั ยกไป ้ ้ 30 มิถุนายน 2557 (26 สัญญา)              จาํนวน      766,227.57  บาท 
 
 ซ่ึงจาํนวนลกูหนีเงินกสูามญัคงเหลือจาํนวน้ ้  26 สัญญา  ไดมี้การแบงประเภทลกูหนี ดงันี่ ้ ้  
 ลกูหนีเงินกรูะยะสัน ้ ้ ้ 10 สัญญา คือการกเูงินภายในระยะเวลา ้ 1-12 งวด      
  ครบกาหนดชาํระภายในปีํ  2557   มีจาํนวน      270,789.41  บาท 
  หกั  คาเผือ่หนีสงสัยจะสูญ่ ้     มีจาํนวน      - 32,202.76   บาท 
  รวม ลกูหนีเงินกสูามญัระยะสัน้ ้ ้                         238,586.65   บาท 
 ลกูหนีเงินกู้ ร้ะยะปานกลาง 16 สัญญาคือการกเูงินภายในระยะเวลา ้ 1-24 งวด  
  - ท่ีครบกาหนดชาํระภายในปี ํ 2557        มีจาํนวน       438,688.32   บาท   
  - ท่ีครบกาหนดชาํระเกนกวาปี ํ ิ ่ 2557        มีจาํนวน         56,749.84   บาท    495,438.16   บาท 
  หกั  คาเผือ่หนีสงสัยจะสูญ่ ้         -  93,171.51   บาท 
  รวมลกูหนีเงินกสูามญัระยะปานกลาง้ ้         402,266.65   บาท 
 รวมลกูหนีเงินกสูามญั้ ้  26 สัญญา         มีจาํนวน                    766,227.57  บาท 
 รวมคาเผือ่หนีสงสัยจะสูญ่ ้                         มีจาํนวน    -125,374.27   บาท 
 คงเหลือลกูหนีเงินกสูามญั้ ้ สุทธิ 26 สัญญา                  มีจาํนวน     640,853.30   บาท 
 



ณ.วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีลกูหนีเงินกสูามญัท่ีครบกาหนดชาํระแลว้แตยงัคงคา้งชาํระอย ูมีจาํนวนทงัสิน ้ ้ ํ ่ ่ ้ ้ 15 ราย ดงัน้ี 
  เงินตน้    จาํนวน   199,404.47  บาท 
  ดอกเบีย้    จาํนวน     30,515.67  บาท 
  รวมเงินตน้และดอกเบีย้  จาํนวน   229,920.14  บาท 
 
ลกูหนีเงินกสูามญัในสวน้ ้ ่ ของเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ ณ.วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 คิดเป็นจาํนวน 26.02 % ของยอดลกูหน้ี

เงินกสูามญัทงัหมด และมีอตัราเงินตน้ท่ี้ ้ คา้งชาํระเพิมขึน่ ้ จากเดือน พฤษภาคม 2557 จาํนวน 3.65 %  
ลกูหนีเงินกสูามญัท่ีคา้งชาํระมีรายละเอียดดงันี้ ้้  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.3.2  ธุรกจสินเช่ือิ - เงินกูพิ้เศษ 
   สหกรณ์ไดใ้หส้มาชิกกยูมืเงินประเภทเงินกพิูเศษ้ ้ (เงินกรูะยะยาว้ ) เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซือรถยนตแ์ทก็ซ่ี  ้

จาํนวนรวมทั้งสิน ณ้ . วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  มีจาํนวน 74 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ลกูหนีเงินกพิู้ ้ เศษยกมา 1 มิถุนายน 2557 (71 สัญญา)   จาํนวน               25,619,745.46   บาท 
บวก สมาชิกกเูพิม ในเดือน มิถุนายน้ ่  2557(3 สัญญา)   จาํนวน              1,750,000.00   บาท 
หกั   รับชาํระงวดปกติในเดือน มิถุนายน 2557   จาํนวน                -1,252,553.95   บาท 
ลกูหนีเงินกพิูเศษยกไป ้ ้ 30 มิถุนายน 2557 (74 สัญญา)   จาํนวน               26,117,191.51   บาท 

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ลกูหนีเงินกท่ีูครบกาหนด้ ้ ํ ชาํระภายใน ปี 2557 จาํนวน             13,751,486.02    บาท 
ลกูหนีเงินกท่ีูครบกา้ ้ ํ หนดชาํระเกนกวาิ ่  ปี 2557                              จาํนวน             12,365,705.49     บาท 
รวมลกูหนีเงินกพิูเศษ้ ้  74 ราย                              จาํนวน             26,117,191.51     บาท 
 

ณ.วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีลกูหนีเงินกพิูเศษท่ีครบกาหนดชาํระแ้ ้ ํ ลว้แตยงั่ คงคา้งชาํระอย ูมีจาํนวนทงัสิน ่ ้ ้ 1 ราย ดงัน้ี 
  เงินตน้    จาํนวน      14,434.85  บาท 
  ดอกเบีย้    จาํนวน           315.15  บาท 
  รวมเงินตน้และดอกเบีย้  จาํนวน      14,750.00  บาท 

                ยอดท่ีคา้งชาํระสมาชิกไดช้าํระภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 เรียบร้อยแลว้ 
 

จาํนวน 
งวด 

จาํนวน 
สมาชิก 

จาํนวน 
สัญญา 

จาํนวน 
เงินตน้ 

จาํนวน 
ดอกเบีย้  

จาํนวน 
รวม 

1 5 ราย 5 สัญญา 13,215.23 บาท 1,384.77 บาท 14,600.00 บาท 
2 3 ราย 3 สัญญา 13,745.24 บาท 854.76 บาท 14,600.00 บาท 
3 1 ราย 1 สัญญา 6,991.74 บาท 508.26 บาท 7,500.00 บาท 
5 1 ราย 1 สัญญา 12,323.27 บาท 176.73 บาท 12,500.00 บาท 
6 1 ราย 1 สัญญา 25,782.21 บาท 3,017.79 บาท 28,800.00 บาท 

สัญญาครบกาหนดํ  4 ราย 4 สัญญา 127,346.78 บาท 24,573.36 บาท 151,920.14 บาท 
รวม 15 ราย 15 สัญญา 199,404.47 บาท 30,515.67 บาท 229,920.14 บาท 



สรุปและขอ้สังเกตในการตรวจสอบธุรกจสินเช่ือ  ิ  
-      การดาํเนินธุรกจสิิ นเช่ือของสหกรณ์ สาํหรับรอบบญัชี 6 เดือนสินสุดวนัท่ี ้ 30 มิถุนายน 2557 มีปริมาณ

ธุรกจรวมทงัสิน ิ ้ ้ 8,940,500.00 บาท โดยแบงเป็น ่  
1. เงินกูส้ามญัระยะสัน้       251,650.00  บาทโดยมีแผนใหส้มาชิกก ูปี ้ 2557  จาํนวน     500,000.00 บาท 
2. เงินกสู้ามญัระยะปานกลาง      238,850.00  บาทโดยมีแผนใหส้มาชิกก ูปี ้ 2557  จาํนวน     700,000.00 บาท 
3. เงินกพิูเศษ้     8,450,000.00  บาทโดยมีแผนใหส้มาชิกก ูปี ้ 2557  จาํนวน 20,000,000.00 บาท 
 

 2.3.3  ธุรกิจบริการ 
-  การดาํเนินงานทางดา้นการบริการของสหกรณ์ ในเดือน มิถุนายน 2557  มีสมาชิกท่ีประสงคน์าํรถเขา้

รวมกบสหกรณ์ โดยสหกรณ์ไดด้าํเนินการจดัหานิติบุคลอ่ืนใหส้มาชิกเชาซือรถแทก็ซ่ี และนาํรถเขา้รวมกบสหกรณ์ ่ ั ่ ่ ั้
จาํนวน 21 ราย โดยสหกรณ์ไดรั้บชาํระรายไดค้าบริการแรกเขา้่ และคาบาํรุงสมาชิ่ กทงัสิน จาํนวนเงิน  ้ ้ 66,728.97 บาท 

- สหกรณ์สามารถเรียกเกบรายไดค้าเขา้รวมเดินรถรายเดือนคา้งรับท่ีตงัคาเผือ่หนีสงสัยจะสูญ็ ่ ่ ่้ ้ ไว ้ระหวางงวด่
บญัชี ปี 2553-2556 และ ไดบ้นัทึกเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกจเพ่ือคาํนวณกาไรขาดทุนสาํหิ ํ รับเดือน มิถุนายน 2557 
เรียบร้อยแลว้ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
- สหกรณ์สามารถเรียกเกบ็รายไดค้าบาํรุงสหกรณ์รายปี่ คา้งรับท่ีตั้งคาเผือ่หนีสงสัยจะสูญไว ้ระหวางงวดบญัชี ่ ่้

ปี 2553-2556 และ ไดบ้นัทึกเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกจเพ่ือคาํนวณกาไรขาดทุนสาํหิ ํ รับเดือน มิถุนายน 2557 เรียบร้อยแลว้ 
ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ช่ือสมาชิก 
เลขท่ี 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จาํนวนเงิน 
คาเขา้รวม่ ่  
ท่ีไดรั้บคืน 

 รายได้ค่าเข้าร่วมเดนิรถรายเดอืนค้างรับ    
1 นายไพบูลย ์ คินขนุทด 4393 461 800.00 บาท 
2 น.ส.อญัชลี  ศิรเกยรติพลี  857 500 700.00 บาท 
3 นายจนัดี  สุดบางกงุ้ 1814 1266 300.00 บาท 
4 นายเลอศกัดิ  ตนัสงวน์  4457 1598 100.00 บาท 
5 นายกติพงษ ์ สวสัดิวอิ ์  2369 1746 700.00 บาท 

 รวมรับคนืค่าเข้าร่วมเดนิรถรายเดอืนค้างรับ   2,600.00 บาท 

ลาํดบั ช่ือสมาชิก 
เลขท่ี 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จาํนวนเงิน 
คาเขา้รวม่ ่  
ท่ีไดรั้บคืน 

 รายได้ค่าบํารงสมาชิกรายปีุ ค้างรับ    
1 น.ส.ประไพ  ดว้งพิบูลย ์ 3960 2919 600.00 บาท 
2 นายสงคราม  แตงไทย 873 516 800.00 บาท 

 รวมรับคนืค่าบํารงสมาชิกรายปีุ ค้างรับ   1,400.00 บาท 



 สรุปและขอ้สังเกตในการตรวจสอบธุรกจิ บริการ 
การดาํเนินธุรกจบริการิ สาํหรับรอบบญัชี 6 เดือนสินสุดวนัท่ี ้ 30 มิถุนายน 2557 มีปริมาณธุรกจโดยรวมิ  

ทงัสิน ้ ้ 2,239,936.22 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
     1. รายไดค้าบริการเขา้รวมเดินรถแรกเข้่ ่ า 370,093.68  บาท จาํนวนรถท่ีเพิม ่ 132 คนั 

โดยมีแผนการเพิมรถ่  380 คนั คิดเป็นรายไดร้วมภาษีมูลคาเพิม่ ่   จาํนวน 1,140,000.00 บาท  
     2. รายไดค้าบาํรุงสหกรณ์่    435,522.99  บาท จาํนวนสมาชิกท่ีชาํระ 2,330 คน 
  โดยมีแผนการเพิมสมาชิก ่ 380 คน คิดเป็นรายไดร้วมภาษีมูลคาเพิม่ ่   จาํนวน     76,000.00 บาท 
  และแผนการรับชาํระสมาชิกเกา ่ 3,100 คนคิดเป็นรายไดร้วมภาษีมูลคาเพิม่ ่  จาํนวน   620,000.00 บาท 
     3. รายไดค้าบริกา่ รรวมเดินรถรา่ ยเดือน         1,434,319.55  บาท คิดเป็นจาํนวน 15,340 เดือน 
  โดยมีแผนการรับชาํระ 3,200 คนั คิดเป็นรายไดร้วมภาษีมูลคาเพิม่ ่   จาํนวน   3,840,000.00 บาท 

 
3. การตรวจสอบด้านการจดัหาทนและการใช้ทนสะสมุ ุ  
 
 3.1 วตัถประสงค์ของการตรวจสอบุ  
  3.1.1 เพ่ือใหท้ราบวามีการกาหนดและปฏิบติัตามระเบียบเกยวกบสมาชิก ทุนเรือนหุน้่ ํ ี่ ั  และเงินทุนตางๆ่   

เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบสหกรณ์ 
  3.1.2 มีการจายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมใหญ่ ่ 
  3.1.3 มีสมาชิกถือหุน้อยจูริงตามท่ีปรากฏในทะเบียนหุน้่   
  

3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3.2.1 ตรวจสอบหลกัฐานการรับเงินคาหุน้และการผานรายการไปสมุดประจาํวนั่ ่ /สมุดเงินสดและสมุด 

รายวนั /สมุดบญัชีแยกประเภททวัไป่  
 3.2.2 ตรวจสอบหลกัฐานการจายคืนคาหุน้ มีการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจท่ีไดรั้บมอบหม่ ่ าย และการผานรายการ่  
บญัชีไปยงัสมุดตางๆ่  
 3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจาย เงินปันผล  เงินทุนตางๆ และปฏิบติัตามระเบียบอยางถกูตอ้ง่ ่ ่  

 
3.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

 
3.3.1  ทุนเรือนหุน้  จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จาํนวนสมาชิก จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
ทุนเรือนหุน้ยกมาตน้งวด 4,004 คน 2,034,905 หุน้ 20,349,050.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกลาออก - 55 คน -27,500 หุน้ -275,000.00 บาท 
เพิมขึนเน่ืองจากสมาชิกเขา้ใหม่ ้ ่ 21 คน 10,500 หุน้ 105,000.00 บาท 
สหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุน้ยกไปส้ินเดือน 3,970 คน 2,017,905 หุน้ 20,179,050.00 บาท 



 
 

สรุปและขอ้สังเกต  
  การลาออกของสมาชิกไดรั้บการอนุมติัจากรองประธานกรรมการสหกรณ์  สมาชิกท่ีลาออกไมมีหนีสินคงคา้ง่ ้
และไมติดภาระคาํประกนสมาชิกรายใด ในสวนของการบนัทึกบญัชี มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นตร่ ั ่้ งตามเอกสารการจายและตร่
ตามทะเบียนหุน้และบญัชีคุม 
 

3.3.2 เงินทุนสาํรองและทุนสะสมอ่ืน จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี  30 มิถุนายน 2557  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      เงินสํารองและทนสะสมรวมยกมาุ       22,248,959.63    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทนสะสมรวมยกไปุ     -22,228,259.63    บาท 
      เงินสํารองและทนสะสมรวมลดลงุ                             20,700.00    บาท 
 
เงินทุนสาํรองเละเงินทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีลดลง จาํนวน 20,700.00 บาท  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  เงินทนสะสมตามข้อบังคบัและระเบียบทีล่ดลงุ  
1. จายจากทุนเพ่ือการ่ ศึกษาและอบรม เป็นคาเบียเลียง่ ้ ้ ตกเบิกในการอบรม 
โครงการภาษาองักฤษท่ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาใหก้บสมาชิก ั  
จาํนวน 2 คน อบรมวนัอาทิตย ์ตงัแตวนัท่ี ้ ่ 23 ก.พ.57 ถึงวนัท่ี 4 พ.ค. 57  จาํนวนเงิน   4,200.00  บาท 
 
 

รายการ ยอดยกมา 
เพิมขึนจากการ่ ้  
จดัสรรกาไรํ  
สุทธิ ปี 2556 

รายการท่ี 
ลดลง 

ยอดยกไป 

ทุนสาํรอง 9,578,698.00 บาท - - 9,578,698.00 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกจการิ  1,870,000.00 บาท - - 1,870,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,700,000.00 บาท - - 1,700,000.00 บาท 
ทุนเพือ่ศึกษาดูงานสหกรณ์เครือขาย่  
และประชุมนอกสถานท่ี 

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

ทุนเพือ่การศึกษาและอบรม 2,642,591.14 บาท - 6,700.00 บาท 2,635,891.14 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน์ 1,929,964.99 บาท - 2,000.00 บาท 1,927,964.99 บาท 
ทุนสวสัดิการสมาชิก 1,695,840.00 บาท - 12,000.00 บาท 1,683,840.00 บาท 
ทุนสวสัดิการพนกังาน 1,561,135.50 บาท - - 1,561,135.50 บาท 

รวม 22,248,959.63 บาท - 20,700.00 บาท 22,228,259.63 บาท 



 
2. จายจากทุนเพ่ือการศึกษาและอบรมเพ่ือใหส้มาชิกเขา้รวมอบรม่ ่  

  ในโครงการเวลคมัไกดท์ูไทยแลนด ์ กบบริษทั ดิเอราวณั กรุ๊ป จาํกด ั ั (มหาชน) 
 เพ่ือพฒันาขีดความสามารถและเสริมทกัษะภาษาองักฤษใหก้บสมาชิกั  
 จาํนวน 5 คนในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2557     จาํนวนเงิน  2,500.00   บาท 
 3.    จายจากทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ เพ่ือรวมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่า่ ่  
 สามคัคี เพ่ือสมทบรายไดใ้นการบูรณะพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ 
 และกฏิุสงฆ ์ท่ีไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยันาํทวม ณ้ ่ .วดัฤาไชย 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กบวิทยาลยัป้องกนราชอาณาจกัร ั ั 2551 
 ในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2557      จาํนวนเงิน  2,000.00  บาท  
4.    จายจากทุน่ สวสัดิการสมาชิก เพ่ือเป็นทุนการศึกษาบุตรธิดา 
สมาชิก จาํนวน 3 ทุนๆละ 2,000.00บาท    จาํนวนเงิน               6,000.00  บาท 
5.   จายจากทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือเป็นสวสัดิการใหก้บสมาชิก่ ั  
 เน่ืองจากคุณพอของนายอนนัต ์ ลีกตติ  สมาชิกเลขท่ี ่ ิ้ 777 ถึง 
แกกรรมเม่ือวนัท่ี ่ 9 มิถุนายน 2557     จาํนวนเงิน 2,000.00  บาท 
6.   จายจากทุนสวสัดิก่ ารสมาชิก เพ่ือเป็นสวสัดิการใหก้บสมาชิกั  
 เน่ืองจากคุณแมของนายณฎัฐพล  ออนประไพ  สมาชิกเลขท่ี ่ ่ 4072 ถึง 
แกกรรมเม่ือวนัท่ี ่ 20 มิถุนายน 2557     จาํนวนเงิน 2,000.00  บาท 
7.   จายจากทุนสวสัดิการส่ มาชิก เพ่ือเป็นสวสัดิการตกเบิกใหก้บสมาชิกั  
เน่ืองจากภรรยานายประดบั  สุทธิศิริ   สมาชิกเลขท่ี 4978 ซ่ึงถึงแกกรรม่  
เม่ือวนัท่ี  2 พฤษภาคม 2556      จาํนวนเงิน 2,000.00  บาท 
   
 รวมเงนิทนสํารองและเงินทนสะสมทีล่ดลงุ ุ     จํานวนเงนิ            20,700.00   บาท 

   
สรุป  การจายเงินในสวนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดด้าํเนินการตามระ่ ่ เบียบของสหกรณ์ ยกเวน้ การเบิกจายทุน่

สวสัดิการสมาชิกนายประดบั  สุทธิศิริ สมาชิกเลขท่ี 4978 มาดาํเนินการยืน่เร่ืองเกนกวาระยะเวลาท่ีกาหนดในระเบียบซ่ึงกาหนดิ ่ ํ ํ
ไวว้าตอ้งยืน่เร่ืองภายใน ่ 30 วนันบัจากวนัท่ีมีสิทธิ แตเน่ืองจากสมาชิกไมทราบในรายละเอียดจึงมาดาํเนินกา์ ่ ่ รยืน่เร่ืองลาชา้่  

 
4. การปรับปรงและตดิตามผล  ุ - ไมมี่  
      
 
 
 
 
 
 
 



 
5. เร่ืองอืน่ๆ     ไดจ้ดัทาํรายงานการวเิคราะห์อตัราสวนทางการเงินสาํหรับฐานะการเงินในรอบระยะเวลาคร่ึงปีแรก ่ ของปี 2557
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเฝ้าระวงัทางการเงินของสหกรณ์ และเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือชวยในการบริหารและดาํเนินงานของสหกรณ์ ่
สาํหรับไตรมาส 3 และ 4 ตอไป่  
  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                     พัทธิวิรา  นวสุขสมบูรณ์์  
ท่ีอย ู ่ 171   ถนนลาดพร้าววงัหิน                  (นางพทัธิวริา  นวสุขสมบูรณ์ ์ ) 
แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ ฯ                                                                ผูต้รวจสอบกจการ ิ    
โทร. 0-2931-7111                                                                                                         
วนัท่ีเขียนรายงานการตรวจสอบ              
วนัท่ี  22 กรกฎาคม 2557 
 


