
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน เมษายน 2556 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

       ขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน เมษายน 2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556   และ
ขอเสนอผลการตรวจสอบงบการเงินโดยสรุปดังนี้ 
 
 

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 30 เมษายน 2556  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 

รายละเอียด 

 
ประมาณ
การ 

สําหรับ 
ป 2556 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.-เม.ย.56 
 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.-เม.ย.55 

เม.ย.2556 เม.ย.2555 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,949 คน 3,941 คน 3,690 คน 4,016 คน 3,797 คน 
เพิ่มการปรับปรุงสมาชิกลาออกนับ
จํานวนเกนิในเดือน เม.ย ,มิ.ย ,ก.ค.55 

- 8 คน - - - 

รวมสมาชิกยกมาหลังปรับปรุง 3,949 คน 3,949 คน 3,690 คน 4,016 คน 3,797 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี 150 คน 108 คน 70 คน 17 คน 30 คน 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญชี - 1 คน - - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี 450 คน 199 คน 212 คน 40 คน 65 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 4,249 คน 4,039 คน 3,832 คน 4,039 คน 3,832 คน 



        3.1.2  ดานการดําเนินงาน  
                             โดยสรุป ณ.วันที่ 30 เมษายน 2556   สหกรณมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
   

รายละเอียด 

ประมาณการ 
สําหรับ 
ป 2556 

 

ม.ค.-เม.ย.2556 ม.ค.-ธ.ค.2555 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
ป 2556  

เพิ่มขึ้น(-ลดลง) 
จาก ธ.ค.2555 

สินทรัพยหมุนเวียน - 31,917,552.20 บาท 30,496,532.60 บาท 1,421,019.60 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน - 12,814,048.05 บาท 12,814,048.05 บาท - 
หนี้สินหมุนเวียน - 2,731,057.00 บาท 1,048,139.24 บาท 1,682,917.76 บาท 
ทุนเรือนหุน 21,570,700.00 บาท 20,515,450.00 บาท 20,070,700.00 บาท 444,750.00 บาท 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน - 9,072,201.44 บาท 8,469,490.54 บาท 602,710.90 บาท 
ทุนสะสมตามขอบงัคับและระเบียบ - 10,829,739.97 บาท 8,138,409.97 บาท 2,691,330.00 บาท 
รายไดจากการดําเนินงาน 8,844,000.00 บาท 2,594,363.83 บาท 8,255,590.42 บาท - 
คาใชจายจากการดําเนินงาน 4,391,400.00 บาท 1,011,211.99 บาท 3,310,804.30 บาท - 
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยสิน 50,000.00 บาท - - - 
กําไรสุทธิสะสม 4,452,600.00 บาท 1,583,151.84 บาท 5,583,840.90 บาท - 
คิดเปนเปอรเซ็นตจากเงินลงทุน 20.64 % 7.72 % 27.82 % - 
หรือ 2.06 บาทตอหุน 0.77 บาทตอหุน 2.78 บาทตอหุน - 

 
สําหรับเดือน เมษายน 2556  การดําเนินงานทางดานการบริการ สหกรณฯ สามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถราย

เดือนคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวดบัญชี ป 2553-2555 และ ไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไร
ขาดทุนสําหรับเดือน เมษายน 2556 เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ    

1 นายสุดตรี  จันทะแจม 741 393 4,900.00 บาท 
2 นายชัยชาญ  สอนสา 499 1833 400.00 บาท 

 รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ   5,300.00 บาท 



3.1.3  ปริมาณธุรกิจ   
 
 
 
 

 
 
 จะเห็นไดวาการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณฯในระยะเวลา 4 เดือนของป 2556 มีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากป 2555ใน

อัตรา 30.51 %   หรือมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มขึ้นเปน 0.31 เทา จากป 2555 โดยในป 2556 มีปริมาณธุรกิจเงินกูเพิ่มขึ้น 
0.42 เทา จากป 2555 สวนปริมาณธุรกิจการบริการ จะมีปริมาณที่ใกลเคียงกัน 
 

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 

30 เมษายน 2556   มียอดเงินสดในมือ จํานวน 114,938.00 บาท   
 

                       เงินฝากธนาคาร 
       รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ณ.วันที่ 30 เมษายน 2556  มีดังนี้ 
      ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก                     จํานวน                11,766.43   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
 

รายละเอียด ม.ค.-เม.ย.2555 ม.ค.-เม.ย.2556 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเปน เทา 
ปริมาณธุรกิจเงินกู 3,650,000.00 บาท 5,200,200.00 บาท 1,550,200.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.42 เทา 
ปริมาณธุรกิจบริการ 1,646,180.12 บาท 1,711,975.13 บาท 65,795.01 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 เทา 
รวมปริมาณธุรกิจ 5,296,180.12 บาท 6,912,175.13 บาท 1,615,995.01 บาท เพิ่มขึ้น 0.31 เทา 



      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,130.37   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             562,206.42   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             126,425.31   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               16,809.05   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน          1,013,717.96   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน        12,076,821.49   บาท 
      ธนาคารธนชาติ - เงินฝากประจํา  สาขาบางขุนนนท                              จํานวน          5,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน       18,817,877.03   บาท 

 
3.5  ดานสินเชื่อ         

3.5.1   สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณใน
การประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 29 ราย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 เมษายน 2556  (31 ราย)  จํานวน    870,155.53  บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่ม ในเดือน เมษายน 2556 (2 ราย)  จํานวน      95,200.00  บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกู ในเดือน เมษายน 2556(4 ราย)  จํานวน      -  51,111.62  บาท 

  หัก   รับชําระปกติ ในเดือน เมษายน 2556    จํานวน   -  48,353.55  บาท 
  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 30 เมษายน 2556 (29 ราย)              จํานวน       865,890.36  บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 29 ราย  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 9 ราย คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
   ครบกําหนดชําระภายในป 2556          มีจํานวน               218,339.72   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          - 34,452.87   บาท 
  รวม ลูกหนี้เงินกูสามัญระยะสั้น                        183,886.85   บาท 
 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 20 รายคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2556        มีจํานวน       581,190.05   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2556        มีจํานวน         66,360.59   บาท    647,550.64   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        -220,623.77   บาท 
  รวมลูกหนี้เงินกูสามัญระยะปานกลาง        426,926.87   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 29 ราย         มีจํานวน                    865,890.36   บาท 
 รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        มีจํานวน    -255,076.64   บาท 
 คงเหลือลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ 29 ราย                       มีจํานวน     610,813.72   บาท 
 
 
 
 
 



ณ.วันที่ 30 เมษายน 2556 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 17 ราย ดังนี้ 
 
  เงินตน    จํานวน   225,295.53  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     46,853.43  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   272,148.96  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 30 เมษายน 2556 คิดเปนจํานวน 26.02 % ของยอดลูกหนี้เงินกู

สามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระลดลงจากเดือน มีนาคม 2556 จํานวน 5.23 % โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 30 เมษายน 2556  พบวาลูกหนี้เงินกูสามัญที่ทางสหกรณไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวต้ังแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553,2554 และ2555 นั้น  ปรากฏวา ทางสหกรณฯ 
สามารถเรียกเก็บไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

1 4 ราย 4 สัญญา 10,552.14 บาท 847.86 บาท 11,400.00 บาท 
2 4 ราย 4 สัญญา 18,634.93 บาท 1,765.07 บาท 20,400.00 บาท 
3 1 ราย 1 สัญญา 7,030.47 บาท 469.53 บาท 7,500.00 บาท 
4 1 ราย 1 สัญญา 8,970.74 บาท 1,029.26 บาท 10,000.00 บาท 
9 1 ราย 1 สัญญา 22,400.01 บาท 99.99 บาท 22,500.00 บาท 

11 1 ราย 1 สัญญา 21,271.25 บาท 6,228.75 บาท 27,500.00 บาท 
22 1 ราย 1 สัญญา 41,047.95 บาท 13,952.05 บาท 55,000.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 4 ราย 4 สัญญา 95,388.05 บาท 22,460.91 บาท 117,848.96 บาท 

รวม 17 ราย 17 สัญญา 225,295.54 บาท 46,853.42 บาท 272,148.96 บาท 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

รวม 

 ลูกหนี้ท่ีสัญญาครบกําหนดตามสัญญา     

1 นายวิทยา  หมวกหลํา 2666 1,795.69 บาท 53.72 บาท 1,849.41 บาท 

 รวมรับคืนลูกหนี้ท่ีสัญญาครบกําหนด  1,795.69 บาท 53.72 บาท 1,849.41 บาท 

 ลูกหนี้ท่ีคางชําระเกินกวากําหนด     

1 นายประสิทธิ์  มนทอง 1551 11,390.27 บาท - 11,390.27 บาท 
2 นางศรีสุดา  บริสุทธิ ์ 4353 2,061.17 บาท - 2,061.17 บาท 
3 นายณัฐกิตติ์  ถาวร 2793 2,133.35 บาท - 2,133.35 บาท 
4 นายฉลอง  ทั่งแดง 3911 3,593.43 บาท - 3,593.43 บาท 

 รวมรับคืนลูกหนี้ท่ีคางชําระเกินกําหนด  19,178.22 บาท - 19,178.22 บาท 

 รวมทั้งหมด  20,973.91 บาท 53.72 บาท 21,027.63 บาท 



หนี้สงสัยจะสูญจํานวนขางตนที่ไดรับคืนมา สหกรณไดนําไปรวมเปนรายไดในสวนของรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อการ
คํานวณกําไรขาดทุนประจําเดือน เมษายน 2556 เรียบรอยแลว 
 

3.5.2 สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) คงเหลือ เปนจํานวน 63 ราย เพื่อ
วัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  สําหรับเดือน  เมษายน 2556  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 เมษายน 2556 (67 ราย)                     จํานวน                      26,037,141.46   บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกูในเดือน เมษายน 2556 (4 ราย)           จํานวน                         - 116,182.99   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน เมษายน 2556            จํานวน                      - 1,113,760.39   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 30 เมษายน 2556 (63 ราย)               จํานวน                      24,807,198.08   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2556 จํานวน             12,098,572.60     บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2556                              จํานวน             12,708,625.48     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 63 ราย                              จํานวน             24,807,198.08     บาท 
 

ณ.วันที่ 30 เมษายน 2556 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน      13,242.98  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน        1,507.02 บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน      14,750.00  บาท 
 

                ยอดที่คางชําระสมาชิกไดชําระภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เรียบรอยแลว 
 

3.6 ดานการลงทุน   
 สหกรณยังไมไดมีการลงทุนอื่นเพิ่มเติม 

 
3.7  ดานทุน 

3.7.1  ทุนเรือนหุน  ณ.วันที่ 30 เมษายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 4,016 คน 2,039,570 หุน 20,395,700.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออกระหวางเดือน -  17 คน -  8,025 หุน -  80,250.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 40 คน 20,000 หุน 200,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 4,039 คน 2,051,545 หุน 20,515,450.00 บาท 



3.7.2 เงินสํารองและทุนสะสม  ณ.วันที่  30 เมษายน 2556  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
        

      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป      19,901,941.41    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา    -16,582,100.51    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมเพิ่มขึ้น                                    3,319,840.90    บาท 
 
เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่เพิ่มขึ้น จํานวน 3,319,840.90 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
เงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 ดังที่แสดงไวตามตารางขางตน จํานวนเงิน           3,702,710.90  บาท 
หัก  เงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง 
 1.   จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงในการ 
 อบรมภาษาอังกฤษ รุนที่ 1 ตามแผนการดําเนินธุรกิจในสวนของแผนการ 
 อบรม-สัมมนา ซึ่งจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลพระนคร  
 ใหกับสมาชิก 24 ทาน      จํานวนเงิน  24,600.00  บาท 
2. จายจากทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณเครือขายและประชุมนอกสถานที่  
 เพื่อเปนคาใชจายเดินทางของคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา  
 ผูตรวจสอบกิจการ และผูติดตามของคณะกรรมการดําเนินการและที่ปรึกษา 
 จํานวน 36 ทาน เพื่อไปดูงานสหกรณบริการรถยนตบริการธุรกิจภูเก็ต , 
 สหกรณสี่ลอเล็กภูเก็ต จํากัด และสหกรณเครือขายรถบริการต้ังแต 
 วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2556     จํานวนเงิน           349,270.00  บาท 
 

รายการ ยอดยกมา 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 

ทุนสํารอง 8,469,490.54 บาท 602,710.90 บาท - 9,072,201.44 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,550,000.00 บาท 250,000.00 บาท - 1,800,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,350,000.00 บาท 250,000.00 บาท - 1,600,000.00 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณเครือขาย 
และประชุมนอกสถานที่ 

500,000.00 บาท 550,000.00 บาท 349,270.00 บาท 700,730.00 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 1,856,149.48 บาท 550,000.00 บาท 24,600.00 บาท 2,381549.48 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,111,364.99 บาท 500,000.00 บาท - 1,611,364.99 บาท  
ทุนสวัสดิการสมาชิก 910,860.00 บาท 550,000.00 บาท - 1,460,860.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 834,235.50 บาท 450,000.00 บาท 9,000.00 บาท 1,275,235.50 บาท 

รวม 16,582,100.51 บาท 3,702,710.90 บาท 382,870.00 บาท 19,901,941.41 บาท 



3. จายจากทุนสวัสดิการพนักงาน เพื่อตรวจสุขภาพประจําป 
 ใหกับเจาหนาที่ของสหกรณจํานวน 9 คน    จํานวนเงิน   9,000.00   บาท 
  
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น    จํานวนเงิน         3,319,840.90 บาท 

 
    
4. รายการปรับปรุงและขอแนะนํา   - ไมมี 
 
5. เร่ืองอื่นๆ     - ไมมี 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                             พัทธธีรา  เลิศฤทธิระบิล 
ที่อยู  171   ถนนลาดพราววังหิน                    (นางพัทธธีรา      เลิศฤทธิระบิล) 
แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพ ฯ              ผูตรวจสอบกิจการ 
โทร. 0-2931-7111    
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ 
วันที่  18 พฤษภาคม 2556 


