
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน เมษายน 2555 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

        ขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน เมษายน 2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555   
และขอเสนอผลการตรวจสอบงบการเงินโดยสรุปดังนี้ 
 

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 2555  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

รายละเอียด 

 
ประมาณ
การ 

สําหรับ 
ป 2555 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.55- 
เม.ย.55 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.54- 
เม.ย.54 

เม.ย.2555 เม.ย.2554 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,690 คน 3,690 คน 3,540 คน 3,797 คน 3,613 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญชี - 72 คน 35 คน 32 คน 20 คน 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวด
บัญชี 

- - 1 คน - - 

สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญชี 400 คน 212 คน 110 คน 65 คน 21 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 4,090 คน 3,830 คน 3,614 คน 3,830 คน 3,614 คน 



        3.1.2  ดานการดําเนินงาน  
                             โดยสรุป ณ.วันที่ 30 เมษายน 2555   สหกรณมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
   

รายละเอียด 

ประมาณการ 
สําหรับ 
ป 2555 

 

จํานวนสะสมจริง 
ม.ค.-เม.ย.2555 

จํานวนสะสมจริง 
ม.ค.-เม.ย.2554 

เม.ย.2555 เม.ย.2554 

สินทรัพยหมุนเวียน -   32,213,469.22 บาท 28,050,826.16 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน -   7,389,664.07 บาท 7,242,900.67 บาท 
หนี้สินหมุนเวียน -   1,833,453.67 บาท 1,384,526.30 บาท 
หนี้สินไมหมุนเวียน -   4,500.00 บาท - 
ทุนเรือนหุน 20,757,450.00 บาท   19,491,450.00 บาท 18,400,950.00 บาท 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน -   8,469,490.54 บาท 7,277,066.42 บาท 
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบ -   8,326,305.97 บาท 6,681,212.17 บาท 
รายไดจากการดําเนินงาน 7,730,000.00 บาท 2,566,243.03 บาท 2,464,490.35 บาท 749,989.50 บาท   671,552.26 บาท 
คาใชจายจากการดําเนินงาน 4,422,400.00 บาท 1,088,309.92 บาท 914,518.41 บาท 208,838.81 บาท 247,030.89 บาท 
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยสิน 100,000.00 บาท     
กําไรสุทธิ 3,207,600.00 บาท 1,477,933.11 บาท 1,549,971.94 บาท 541,150.69 บาท 424,521.37 บาท 
คิดเปนเปอรเซ็นตจากเงินลงทุน 15.45 % 7.58 % 8.42 % 2.78 % 2.31 % 
หรือ 1.55 บาทตอหุน 0.76 บาทตอหุน 0.84 บาทตอหุน 0.28 บาทตอหุน 0.23 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   
 
 
 
 
 
 
 จะเห็นไดวาการเติบโตทางธุรกิจของสหกรณฯในรอบ 4 เดือนเปรียบเทียบระหวาง ป 2554 กับ ป 2555 แลวมี

เปอรเซ็นตติดลบหรือลดลง เนื่องมาจาก ป 2554 สหกรณมีการพิจารณาใหสินเชื่อกับสมาชิกในสวนของเงินกูพิเศษเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องจากไตรมาสที่ 1 สวนปริมาณธุรกิจจากการใหบริการ ในป 2555 สูงกวา ป 2554 เพียงเล็กนอยเทานั้น 

 
 
 

รายละเอียด ม.ค-เม.ย.2554 ม.ค.-เม.ย.2555 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเปน % 
ปริมาณธุรกิจเงินกู 7,919,100.00 บาท 3,650,000.00 บาท   
ปริมาณธุรกิจบริการ 1,524,499.31 บาท 1,646,180.12 บาท   
รวมปริมาณธุรกิจ 9,443,599.31 บาท 5,296,180.12 บาท - 4,147,419.19 บาท - 43.92 % 



สําหรับแผนการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งไดนําเสนอใหกับที่ประชุมใหญประจําป 2555 พิจารณาอนุมัติ นั้น  ทาง
สหกรณ ไดดําเนินการตามแผนงานที่นําเสนอ โดยมีรายละเอียด ณ.วันที่ 30 เมษายน 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  

 
 
 
 

ที่ ช่ือแผนงาน รายละเอียดแผนงาน ความคาดหมาย แผนงานที่ทําได 
1 แผนการรับสมาชิก -รับสมาชิกเพิ่ม 400 คน  212 คน 
2 แผนการระดมทุน -เงินถือหุนเพิ่ม 2,000,000.00 บาท 734,000.00 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 

200,000.00 บาท 
200,000.00 บาท 

3,250,000.00 บาท   
103,003.48 บาท 
458,483.03 บาท 

4 แผนการดําเนินธุรกิจบริการ 
4.1 – การเพิ่มรถแท็กซี่ 
4.2 – การรับชําระคาเขารวมเดินรถ 

 
- รับการเขารวมเดินรถใหม 
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ 
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนพึงชําระ 

 
400 คัน 

2,500 คน 
3,000 คน 

 
216 คัน 

2,250 คน 
 2,388 คน 



3.4 ดานการเงิน 
เงินสดคงเหลือในมือ 

จากการตรวจนับเงินสดคงเหลือ  หลักฐานแทนตัวเงินกับสมุดเงินสดรับ-จาย ประจําวัน   ปรากฏวา ณ.วันที่ 30 เมษายน 
2555   มียอดเงินสดในมือ จํานวน 96,527.00 บาท   
                       เงินฝากธนาคาร 

       รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ณ.วันที่ 30 เมษายน 2555 มีดังนี้ 
      ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก                     จํานวน                12,733.09   บาท 
      ธนาคารไทยพาณิชย–กระแสรายวัน สาขาแมกไม                                 จํานวน                68,707.00   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,089.72   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             392,641.36   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             171,818.98   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               16,568.20   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน          1,551,088.59   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน        13,879,857.92    บาท 
      ธนาคารอิสลาม – ออมทรัพย             จํานวน       3,620.00   บาท 
      ธนาคารอิสลาม - เงินฝากประจํา                                                             จํานวน         5,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน       21,107,124.86   บาท 

 
3.5  ดานสินเชื่อ         

3.5.1   สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณใน
การประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 68 ราย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 เมษายน 2555  (70 ราย)  จํานวน 1,572,238.92   บาท 
บวก ลูกหนี้เงินกูเพิ่ม 2 ราย     จํานวน      80,000.00   บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกู ในเดือน เมษายน 2555(4 ราย)  จํานวน     -  17,393.32   บาท 

  หัก   รับชําระ ในเดือน เมษายน 2555     จํานวน - 120,097.27   บาท 
  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 30 เมษายน 2555 (68 ราย)              จํานวน   1,514,748.33   บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 68 ราย  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 12 ราย คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555   มีจํานวน      313,579.67   บาท 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 56 รายคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555   มีจํานวน   1,026,666.49   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2555   มีจํานวน      174,502.17   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 68 ราย    มีจํานวน   1,514,748.33   บาท 



 
ณ.วันที่ 30 เมษายน 2555 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 52 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน   398,593.17  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     56,015.61  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   454,608.78  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 30 เมษายน 2555 คิดเปนจํานวน 26.31 % ของยอดลูกหนี้เงินกู

สามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่เพิ่มขึ้นจากเดือน มีนาคม 2555 จํานวน 0.04 % โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.5.2 สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) คงเหลือ เปนจํานวน 49 ราย เพื่อ

วัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  สําหรับเดือน  เมษายน 2555   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 เมษายน 2555 (47 ราย)                     จํานวน                      16,216,357.90   บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่ม จํานวน 2 ราย             จํานวน               1,300,000.00   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน เมษายน 2555            จํานวน                        - 935,935.08   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 30 เมษายน 2555 (49 ราย)                   จํานวน                     16,580,422.82   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2555                จํานวน            9,462,324.11     บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2555                              จํานวน            7,118,098.71     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 49 ราย                              จํานวน          16,580,422.82     บาท 
 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

1 19 ราย 19 สัญญา 43,124.15 บาท 3,725.85 บาท 46,850.00 บาท 
2 10 ราย 10 สัญญา 49,116.27 บาท 2,683.73 บาท 51,800.00 บาท 
3 8 ราย 8 สัญญา 58,796.33 บาท 6,003.67 บาท 64,800.00 บาท 
4 2 ราย 2 สัญญา 18,693.91 บาท 1,306.09 บาท 20,000.00 บาท 
6 3 ราย 3 สัญญา 39,127.26 บาท 5,872.74 บาท 45,000.00 บาท 
8 1 ราย 1 สัญญา 19,279.00 บาท 721.00 บาท 20,000.00 บาท 
9 1 ราย 1 สัญญา 22,347.26 บาท 152.74 บาท 22,500.00 บาท 

10 2 ราย 2 สัญญา 40,122.71 บาท 9,877.29 บาท 50,000.00 บาท 
11 1 ราย 1 สัญญา 17,269.21 บาท 330.79 บาท 17,600.00 บาท 
14 1 ราย 1 สัญญา 35,983.96 บาท 7,416.04 บาท 43,400.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 4 ราย 4 สัญญา 54,733.11 บาท 17,925.67 บาท 72,658.78 บาท 

รวม 52 ราย 52 สัญญา 398,593.17 บาท 56,015.61 บาท 454,608.78 บาท 



ณ.วันที่ 30 เมษายน 2555 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยูจํานวน 1 งวด มีจํานวนทั้งสิ้น 
1 ราย ดังนี้ 

 
  เงินตน    จํานวน     14,750.00  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน           00.00  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน     14,750.00  บาท 

 
จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 30 เมษายน 2555  พบวาลูกหนี้เงินกูที่ทางสหกรณไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวต้ังแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553 และ2554 นั้น  ปรากฏวา ทางสหกรณฯ สามารถเรียก
เก็บไดดังนี้ 

 

หนี้สงสัยจะสูญจํานวนขางตนที่ไดรับคืนมา สหกรณไดนําไปรวมเปนรายไดในสวนของรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อการ
คํานวณกําไรขาดทุนประจําเดือน เมษายน 2555 เรียบรอยแลว  

 
3.6 ดานการลงทุน   

สหกรณยังไมไดมีการลงทุนอื่นเพิ่มเติม 
 

3.7 ดานทุน 
3.7.1 ทุนเรือนหุน  ณ.วันที่ 30 เมษายน 2555 

สหกรณ ฯ มีทุนเรือนหุนยกมาตนเดือน          3,797 คน จํานวน 1,931,195  หุน เปนจํานวนเงิน    19,311,950.00   บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกลาออกระหวางเดือน      -  32 คน จํานวน -   15,550  หุน เปนจํานวนเงิน       - 155,500.00   บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเดิมซื้อหุนเพิ่ม                  2 คน จํานวน       1,000  หุน  เปนจํานวนเงิน     10,000.00   บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน      65 คน จํานวน     32,500  หุน เปนจํานวนเงิน         325,000.00   บาท 
สหกรณ ฯ มีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน          3,830 คน จํานวน1,949,145  หุน เปนจํานวนเงิน    19,491,450.00   บาท 
 
 

 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

รวม 

 ลูกหนี้เงินกูสามัญที่ชําระไมตรงตามกําหนด     
1 นายสมเพ็ชร  ศิริจันทร 653 4,441.30 บาท - 4,441.30 บาท 
2 นายวิชัย  บรรพสุวัน 2055 9,021.09 บาท - 9,021.09 บาท 
3 นายไพรัช  ขาวฤกษ 3822 6,707.37 บาท - 6,707.37 บาท 
4 นางนราทิพย  กุลฐานวัฒน 4322 885.82 บาท - 885.82 บาท 

 รวมรับชําระคืน  21,055.61 บาท - 21,055.61 บาท 



3.7.2 เงินสํารองและทุนสะสม  ณ.วันที่  30 เมษายน 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      16,309,876.51    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -16,295,796.51    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                          14,080.00    บาท 

 
เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 14,080.00 บาท  เนื่องจาก 
 
1. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการใหกับ 

 นายประมวล  ประจญหาญ สมาชิกเลขที่ 2604 เนื่องจากคุณพอ 
 ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555     จํานวนเงิน              2,000.00  บาท 

2. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการใหกับ 
นายสมเดช  ทองนวล สมาชิกเลขที่ 509 เนื่องจากคุณพอ 
ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555     จํานวนเงิน 2,000.00  บาท 
3. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการใหกับ 
นายบรรชา  สุคนธสังข สมาชิกเลขที่ 3888 เนื่องจากอุปสมบท 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555      จํานวนเงิน 2,000.00  บาท 
4. จายจากทุนเพื่อสาธารณะประโยชนเพื่อรวมเปนเจาภาพ 
ทําบุญทอดผาปาสามัคคีมหากุศลเพื่อจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่ของ 
วัดสันปาสัก อ.แมแตง จ.เชียงใหม โดยรวมกับหนวยงานตางๆ 
ของกรมการขนสงทางบก และหนวยงานของจังหวัดเชียงใหม เมื่อ 
วันที่ 29 เมษายน 2555      จํานวนเงิน 2,000.00  บาท 
 
 

รายการ ยอดยกมา 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 

ทุนสํารอง 8,469,490.54 บาท - - 8,469,490.54 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,550,000.00 บาท - - 1,550,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,350,000.00 บาท - - 1,350,000.00 บาท 
ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 1,925,529.48 บาท - 6,080.00 บาท 1,919,449.48 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1.223,960.99 บาท - 2,000.00 บาท 1,221,960.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 956,660.00 บาท - 6,000.00 บาท 950,660.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 834,235.50 บาท - - 834,235.50 บาท 

รวม 16,309,876.51 บาท - 14,080.00 บาท 16,295,796.51 บาท 



5. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรม  เพื่อเปนคาใชจายในการ 
จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวใหกับสมาชิกจํานวน 31 ราย 
เปนเวลา 6 วัน โดยเริ่มอบรม วันที่ 29 เมษายน 2555 และสิ้นสุดโครงการ 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจัดอบรมโดยคณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยี่ราชมงคลพระนคร     จํานวนเงิน 6,080.00  บาท 

  
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน            14,080.00  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  21 พฤษภาคม 2555   


