
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2555 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

        ขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน กุมภาพันธ 2555 ซึ่งเปนเดือนสุดทายกอนที่จะมี
การกําหนดประชุมใหญผูถือหุน ประจําป 2555 ในวันที่ 4 มีนาคม 2555 และมีวาระของการประชุม เพื่อใหมีการเลือกตั้งผูตรวจ
สอบกิจการ สําหรับปบัญชี 2555 ตอไป   และขาพเจาไดเขาทําการตรวจสอบกิจการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 หลังจากที่ไดมีการ
เลอืกตั้งผูตรวจสอบกิจการเรียบรอยแลว และขาพเจาไดรับการเลือกตั้งรับหนาที่ในการตรวจสอบกิจการสําหรับป 2555 อีกวาระ
หนึ่ง  ขาพเจาจึงขอเสนอผลการตรวจสอบงบการเงินโดยสรุปดังนี้ 
 

1.  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
                1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี    และการควบคุมการเงิน 
 1.2  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
 1.3  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม  พ.ร.บ.สหกรณ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติที่ประชุม 
 

2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสาร  หลักฐาน 

 2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ  และขอบังคับของสหกรณ 
 2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  ระเบียบ  และมติของที่ประชุม 
 2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน  และงบประมาณที่กําหนดไว 
 

3.  ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
3.1   ผลการดําเนินงาน 
        3.1.1  ดานสมาชิก   

โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
            
 

รายละเอียด 

 
ป 2555 
อยูใน 
ระหวาง 
ขออนุมัติ 

ที่ประชุมใหญ 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.55- 
ก.พ.55 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.54- 
ก.พ.54 

ก.พ.2555 ก.พ.2554 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,690 คน 3,690 คน 3,540 คน 3,714 คน 3,565 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญชี - - - - - 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญชี - - 1 คน - 1 คน 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญชี 400 คน 84 คน 53 คน 60 คน 28 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 4,090 คน 3,774 คน 3,592 คน 3,774 คน 3,592 คน 



        3.1.2  ดานการดําเนินงาน  
                             โดยสรุป ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555   สหกรณมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
   

รายละเอียด 

ป 2555 
อยูใน 
ระหวาง 
ขออนุมัติ 
จากที่ 

ประชุมใหญ 

จํานวนสะสมจริง 
ม.ค.-ก.พ.2555 

จํานวนสะสมจริง 
ม.ค.-ก.พ.2554 

ก.พ.2555 ก.พ.2554 

สินทรัพยหมุนเวียน -   31,959,922.62 บาท 28,369,722.69 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน -   7,389,664.07 บาท 7,240,580.67 บาท 
หนี้สินหมุนเวียน -   1,033,017.21 บาท 2,841,456.71 บาท 
หนี้สินไมหมุนเวียน -   8,500.00 บาท - 
ทุนเรือนหุน 20,757,450.00 บาท   19,177,450.00 บาท 18,250,950.00 บาท 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน -   7,277,066.42 บาท 7,277,066.42 บาท 
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบ -   6,463,885.97 บาท 6,739,582.17 บาท 
กําไรสุทธิประจําป กอนรอการจัดสรร -   4,944,786.12 บาท - 
รายไดจากการดําเนินงาน 7,730,000.00 บาท 986,176.66 บาท 930,868.52 บาท 551,280.17 บาท 491,844.03 บาท 
คาใชจายจากการดําเนินงาน 4,422,400.00 บาท 541,295.69 บาท 429,620.46 บาท 245,996.49 บาท 220,999.46 บาท 
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยสิน 100,000.00 บาท     
กําไรสุทธิ 3,207,600.00 บาท 444,880.97 บาท 501,248.06 บาท 305,283.68 บาท 270,844.57 บาท 
คิดเปนเปอรเซ็นตจากเงินลงทุน 15.45 % 2.32 % 2.75 % 1.59 % 1.48 % 
หรือ 1.55 บาทตอหุน 0.23 บาทตอหุน 0.27 บาทตอหุน 0.16 บาทตอหุน 0.15 บาทตอหุน 

 
            ประมาณการทุนเรือนหุนคํานวณจาก 
  ทุนเรือนหุนยกมาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554  จํานวนเงิน 18,757,450.00   บาท 
  ประมาณการสมาชิกเขาใหม ป 2555 = 400 คน  จํานวนเงิน   2,000,000.00   บาท 

 ทุนเรือนหุนตามประมาณการ   จํานวนเงิน 20,757,450.00   บาท 
 
        3.1.3  ปริมาณธุรกิจ  แผนการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งรอการนําเสนอใหกับที่ประชุมใหญประจําป 2555 

พิจารณาอนุมัติ นั้น  ทางสหกรณ ไดดําเนินการตามแผนงานที่นําเสนอ ดังมีรายละเอียด ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ดังนี้ 



 

 
3.2  วิธีการตรวจสอบ 

         3.2.1  ตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เชน  ใบเสร็จรับเงิน   หนังสือสัญญากู   รายงานการประชุม  ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ 
         3.2.2  ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือ  หลักฐานแทนตัว  เชน  พัสดุคงเหลือ 
         3.2.3  ตรวจสอบการคํานวณการผานรายการทางบัญชี  การบันทึกบัญชีโดยวิธีสุม  การยืนยันยอด     การวิเคราะห  
การเปรียบเทียบ 
         3.2.4  ตรวจสอบใบสําคัญรบั  -  จาย  โดยวิธีสุม  
         3.2.5  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  โดยการสังเกต  และการสอบถาม 

 
3.3  ดานบัญชี 

3.3.1        เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ 
3.3.2        การจัดทําบัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด 
3.3.3        มีการปรับปรุงบันทึกบัญชี ณ. วันสิ้นป ตามเกณฑเงินคงคาง 
3.3.4 มีการบันทึกบัญชีต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากรายไดบริการที่ยังคงคางรับอยู  โดยพิจารณา 
 ถึงความเพียงพอในความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น  

 
3.4 ดานการเงิน 

เงินสดคงเหลือในมือ 
จากการตรวจนับเงินสดคงเหลือ  หลักฐานแทนตัวเงินกับสมุดเงินสดรับ-จาย ประจําวัน   ปรากฏวา ณ.วันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555   มียอดเงินสดในมือ จํานวน 12,340.00 บาท   
    

ที่ ช่ือแผนงาน รายละเอียดแผนงาน ความคาดหมาย แผนงานที่ทําได 
1 แผนการรับสมาชิก -รับสมาชิกเพิ่ม 400 คน  84 คน 
2 แผนการระดมทุน -เงินถือหุนเพิ่ม 2,000,000.00 บาท 420,000.00 บาท 
3 แผนการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ 

3.1 – การจายเงินกูแกสมาชิก 
 
3.2 – การรับชําระดอกเบี้ย 

- เงินกูระยะสั้น 
- เงินกูระยะปานกลาง 
- เงินกูพิเศษ(ระยะยาว) 
- ดอกเบี้ยคางชําระ 
- ดอกเบี้ยพึงชําระ 

500,000.00 บาท 
700,000.00 บาท 

12,000,000.00 บาท 
120,000.00 บาท 

1,500,000.00 บาท 

70,000.00 บาท 
150,000.00 บาท 

           - 
93,097.57 บาท 

208,031.69 บาท 
4 แผนการดําเนินธุรกิจบริการ 

4.1 – การเพิ่มรถแท็กซี่ 
4.2 – การรับชําระคาเขารวมเดินรถ 

 
- รับการเขารวมเดินรถใหม 
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ 
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนพึงชําระ 

 
400 คัน 

2,500 คน 
3,000 คน 

 
98 คัน 

1192 คน 
ประมาณ 1,246 คน 



    เงินฝากธนาคาร 
       รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 มีดังนี้ 
      ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก                     จํานวน                11,416.30   บาท 
      ธนาคารไทยพาณิชย–กระแสรายวัน สาขาแมกไม                                 จํานวน                68,707.00   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,149.98   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             679,490.36   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             447,118.98   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               16,568.20   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน             941,202.59   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน        14,905,477.40    บาท 
      ธนาคารอิสลาม – ออมทรัพย             จํานวน       3,620.00   บาท 
      ธนาคารอิสลาม - เงินฝากประจํา                                                             จํานวน         5,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน       22,083,750.81   บาท 

 
3.5  ดานสินเชื่อ         

3.5.1   สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณใน
การประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 74 ราย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 กุมภาพันธ 2555  (74 ราย)  จํานวน 1,797,784.55   บาท 
บวก ลูกหนี้เงินกูเพิ่ม 1 ราย     จํานวน      20,000.00   บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกู ในเดือน กุมภาพันธ 2555(2 ราย)  จํานวน     -  34,964.77   บาท 

  หัก   รับชําระ ในเดือน กุมภาพันธ 2555    จํานวน  - 127,620.58   บาท 
  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 29 กุมภาพันธ 2555 (73 ราย)            จํานวน    1,655,199.20   บาท 
 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 73 ราย  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 11 ราย คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555   มีจํานวน      233,000.86   บาท 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 62 รายคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555   มีจํานวน   1,247,696.17   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2555   มีจํานวน      174,502.17   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 73 ราย    มีจํานวน   1,655,199.20   บาท 

 
 



ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 50 ราย 
ดังนี้ 

  เงินตน    จํานวน   393,784.98  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     58,566.80  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   452,351.78  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 คิดเปนจํานวน 23.79 % ของยอดลูกหนี้

เงินกูสามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 2555 จํานวน 2.05 % โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5.2 สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) คงเหลือ เปนจํานวน 44 ราย เพื่อ

วัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  สําหรับเดือน  กุมภาพันธ 2555   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 กุมภาพันธ 2555 (44 ราย)                     จํานวน                      16,062,987.62   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน กุมภาพันธ 2555            จํานวน                        - 910,589.12  บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 29 กุมภาพันธ 2555 (44 ราย)                   จํานวน                     15,152,398.50   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2555                จํานวน            8,034,299.79     บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2555                              จํานวน            7,118,098.71     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 44 ราย                              จํานวน          15,152,398.50     บาท 
 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

1 15 ราย 15 สัญญา 35,035.94 บาท 5,064.06 บาท 40,100.00 บาท 
2 12 ราย 12 สัญญา 57,037.86 บาท 2,362.14 บาท 59,400.00 บาท 
3 4 ราย 4 สัญญา 28,464.67 บาท 1,535.33 บาท 30,000.00 บาท 
4 5 ราย 5 สัญญา 45,762.23 บาท 4,237.77 บาท 50,000.00 บาท 
5 1 ราย 1 สัญญา 11,438.11 บาท 1,061.89 บาท 12,500.00 บาท 
8 2 ราย 2 สัญญา 32,086.82 บาท 7,913.18 บาท 40,000.00 บาท 
9 1 ราย 1 สัญญา 20,897.03 บาท 1,602.97 บาท 22,500.00 บาท 

10 1 ราย 1 สัญญา 21,562.83 บาท 3,437.17 บาท 25,000.00 บาท 
11 1 ราย 1 สัญญา 14,442.90 บาท 3,157.10 บาท 17,600.00 บาท 
12 2 ราย 2 สัญญา 59,469.16 บาท 7,730.84 บาท 67,200.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 6 ราย 6 สัญญา 67,587.43 บาท 20,464.35 บาท 88,051.78 บาท 

รวม 50 ราย 50 สัญญา 393,784.98 บาท 58566.80 บาท 452,351.78 บาท 



ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยูจํานวน 3 งวดกับอีก
บางสวน มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ราย ดังนี้ 

 
  เงินตน    จํานวน     48,488.34  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน       3,136.66  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน     51,625.00  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 คิดเปนจํานวน 0.34 % ของยอดลูกหนี้เงินกู

พิเศษทั้งหมด   
 

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555  พบวาลูกหนี้เงินกูที่ทางสหกรณไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวต้ังแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553 และ2554 นั้น  ปรากฏวาสําหรับเดือน กุมภาพันธ 
2555 ทางสหกรณฯ สามารถเรียกเก็บไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนี้สงสัยจะสูญจํานวนขางตนที่ไดรับคืนมา สหกรณไดนําไปรวมเปนรายไดในสวนของรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อการ

คํานวณกําไรขาดทุนประจําเดือน กุมภาพันธ 2555 เรียบรอยแลว 
เนื่องจากนายสุดใจ  สระบัวบาน สมาชิกเลขที่ 1135 เปนลูกหนี้เงินกูสามัญระยะปานกลาง ที่สัญญาครบกําหนดแลว 

และคางชําระเงินตน ดอกเบี้ย และคาปรับลาชา เปนจํานวนรวม ทั้งสิ้น 28,835.00 บาท แตสมาชิกมีความสามารถชําระไดเพียง 
8,835.00 บาท ทางคณะอนุกรรมการฝายกฎหมายจึงผอนปรนใหทําสัญญาเงินกูใหม เปนจํานวนเงิน 20,000.00 บาท โดย
กําหนดใหผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยในอัตราเดือนละ 1,750.- บาท เปนระยะเวลา 1 ป โดยกําหนดใหชําระทุกวันที่ 7 ของ
ทุกๆเดือน 
  

3.6 ดานการลงทุน   
สหกรณยังไมไดมีการลงทุนอื่นเพิ่มเติม 
 
 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

รวม 

 ลูกหนี้ท่ีครบตามสัญญา     
1 นายสุดใจ  สระบัวบาน 1135 20,162.41 บาท 621.44 บาท 20,783.85 บาท 

 ลูกหนี้ท่ีชําระไมตรงตามกําหนด     

1 นายรุงสวัสดิ์  เปยเอย 2687 2,884.15 บาท 532.16 บาท 3,416.31 บาท 
2 นายเจษฎา  ศิลปสุวรรณ 3654 4,700.13 บาท - 4,700.13 บาท 

 รวมทั้งหมด  27,746.69 บาท 1,153.60 บาท 28,900.29 บาท 



3.7 ดานทุน 
3.7.1 ทุนเรือนหุน  ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 

สหกรณ ฯ มีทุนเรือนหุนยกมาตนเดือน          3,714 คน จํานวน 1,887,745  หุน เปนจํานวนเงิน    18,877,450.00   บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน      60 คน จํานวน     30,000  หุน เปนจํานวนเงิน         300,000.00   บาท 
สหกรณ ฯ มีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน          3,774 คน จํานวน1,917,745  หุน เปนจํานวนเงิน    19,177,450.00   บาท 

 
3.7.2    เงินสํารองและทุนสะสม  ณ.วันที่  29 กุมภาพันธ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      13,824,152.39    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -13,740,952.39    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                          83,200.00    บาท 
 
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 ในสวนของทุนสหกรณ จะมีการเปลี่ยนแปลงงบการเงินเมื่อมีการอนุมัติจัดสรรโดย
ที่ประชุมใหญผูถือหุนในวันที่ 4 มีนาคม 2555 ซึ่งจะเปนงบการเงินของรอบประจําเดือน มีนาคม 2555 

 
เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 83,200.00 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
เงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง  เนื่องจาก  

1. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรม เพื่อการอบรมภาษาอังกฤษ 
 กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลพระนครเปนเวลา 4 วัน เมื่อ 
 เดือนมีนาคม 2554ใหกับสมาชิก 1 คน ซึ่งมาขอเบิกลาชา   จํานวนเงิน   1,400.00  บาท 
 
 
 

รายการ ยอดยกมา 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 

ทุนสํารอง 7,277,066.42 บาท - - 7,277,066.42 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,480,000.00 บาท - - 1,480,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,293,000.00 บาท - - 1,293,000.00 บาท 
ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 1,527,429.48 บาท - 1,400.00 บาท 1,526,029.48 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 824,960.99 บาท - 51,000.00 บาท 773,960.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 760,660.00 บาท - 4,000.00 บาท 756,660.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 661,035.50 บาท - 26,800.00 บาท 634,235.50 บาท 

รวม 13,824,152.39 บาท - 83,200.00 บาท 13,740,952.39 บาท 



2. จายจากทุนเพื่อสาธารณะประโยชน เพื่อรวมทําบุญผาปาสามัคคี 
ทุนการศึกษา ,อุปกรณการศึกษา, ใหโอกาสเพื่อนองและรอยยิ้ม  
ณ.โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม จ.รอยเอ็ด โดยรวมกับคณะกรรมการจัดงาน 
ของกรมการขนสงทางบก ในวันที่ 10 มีนาคม 2554   จํานวนเงิน   1,000.00  บาท 

3. จายจากทุนเพื่อสาธารณะประโยชน  เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาล 
ศิริราช กับศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวนเงิน 50,000.00  บาท 

4. จายจากทุนสวัสดิการพนักงาน เพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน 
จากการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ ในเหตุการณภาวะน้ําทวมกรุงเทพ ฯ 
ระหวางเดือน ตุลาคม 2554-พฤศจิกายน 2554 โดยพิจารณาชวยเหลือ 
ตามความเหมาะสม       จํานวนเงิน 26,800.00  บาท 

5. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อชวยเหลือครอบครัวนายสายยัน 
กันยาประสิทธิ์ สมาชิกเลขที่ 3867 เนื่องจากคุณพอเสียชีวิต เมื่อวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2555       จํานวนเงิน   2,000.00  บาท 

6. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเปนสวัสดิการสมาชิกในงานแตงงาน 
 คุณสุเมธ  เวพีวุฒิกร  สมาชิกเลขที่ 3411    จํานวนเงิน                2,000.00  บาท 
  

รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน 83,200.00  บาท  
  
4. รายการที่ปรับปรุงและติดตามผล – ไมมี 
  
5. เร่ืองอื่นๆ    ไมมี 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
                                                                                                             พัทธธีรา  เลิศฤทธิระบิล 
ที่อยู  171   ถนนลาดพราววังหิน                    (นางพัทธธีรา      เลิศฤทธิระบิล) 
แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพ ฯ              ผูตรวจสอบกิจการ 
โทร. 0-2931-7111    
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ 
วันที่  16 มีนาคม 2555   


