
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน มกราคม 2556 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

        ขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน มกราคม 2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556   
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 31 มกราคม 2556  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

  

รายละเอียด 

 
ประมาณ
การ 

สําหรับ 
ป 2556 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.56 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.55 

ม.ค.2556 ม.ค.2555 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,941 คน 3,941 คน 3,690 คน 3,941 คน 3,690 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี - 37 คน - 37 คน - 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญชี - 1 คน - 1 คน - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี - 58 คน 24 คน 58 คน 24 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป - 3,961 คน 3,714 คน 3,961 คน 3,714 คน 



        3.1.2  ดานการดําเนินงาน  
                             โดยสรุป ณ.วันที่ 31 มกราคม 2556   สหกรณมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
   

รายละเอียด 

ประมาณการ 
สําหรับ 
ป 2556 

 

ม.ค.2556 ม.ค.-ธ.ค.2555 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
ป 2556  

เพิ่มขึ้น(-ลดลง) 
จาก ธ.ค.2555 

สินทรัพยหมุนเวียน - 30,614,132.67 บาท 30,496,532.60 บาท 117,600.07 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน - 12,814,048.05 บาท 12,814,048.05 บาท - 
หนี้สินหมุนเวียน - 929,939.39 บาท 1,048,139.24 บาท -118,199.85 บาท 
ทุนเรือนหุน - 20,160,700.00 บาท 20,070,700.00 บาท 90,000.00 บาท 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน - 8,469,490.54 บาท 8,469,490.54 บาท - 
ทุนสะสมตามขอบงัคับและระเบียบ - 8,120,509.97 บาท 8,138,409.97 บาท -17,900.00 บาท 
รายไดจากการดําเนินงาน - 386,991.43 บาท 8,255,590.42 บาท - 
คาใชจายจากการดําเนินงาน - 223,291.51 บาท 3,310,804.30 บาท - 
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยสิน - - - - 
กําไรสุทธิสะสม - 163,699.92 บาท 5,583,840.90 บาท - 
คิดเปนเปอรเซ็นตจากเงินลงทุน - 0.81 % 27.82 % - 
หรือ - 0.08 บาทตอหุน 2.78 บาทตอหุน - 

 
สําหรับเดือน มกราคม 2556  การดําเนินงานทางดานการบริการ สหกรณฯ สามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถราย

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ    

1 นายณัฐพล  รักษาริกรรม 1477 916 500.00 บาท 

 รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือน   500.00 บาท 



        3.1.3  ปริมาณธุรกิจ   
 
 
 
 

 
 
 จะเห็นไดวาการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณฯในรอบ 1 เดือนแรกของป 2556 เปรียบเทียบกับเดือนแรกของ ป 

2555  แลวมีอัตราที่เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูง ซึ่งถาแยกพิจารณาเปนรายธุรกิจแลว ปริมาณธุรกิจเงินกูในป 2556 มีอัตราการเติบโตที่
เพิ่มขึ้นมาก เทากับ 8.5 เทาหรือ 850 %   สําหรับปริมาณธุรกิจจากการใหบริการ ในป 2556 มีอัตราการเติบโต ที่เพิ่มขึ้น เทากับ 
0.5 เทา หรือ 50.36 %   แตเมื่อรวมปริมาณธุรกิจทั้งหมดแลว อัตราการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มขึ้นเปน 4.67 เทา หรือ 467.35 %  

ปริมาณธุรกิจสําหรับรอบเดือนแรกของป 2556 มีอัตราที่เพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากการพิจารณาการใหสินเชื่อเงินกูพิเศษเพื่อ
การซื้อรถเปนการอนุมัติตอเนื่องจากปลายป 2555 กับการบริหารสินทรัพยของสหกรณในสวนที่เปนทรัพยสินประเภทเงินสด
และเงินฝากธนาคารที่ตองการอัตราการหมุนเวียนและเพิ่มประโยชนทางดานรายไดใหกับสินทรัพย ของสหกรณ  
 

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  การยนืยันยอด     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 

31 มกราคม 2556   มียอดเงินสดในมือ จํานวน 81,841.25 บาท   
 

รายละเอียด ม.ค.2555 ม.ค.2556 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเปน เทา 
ปริมาณธุรกิจเงินกู 200,000.00 บาท 1,900,000.00 บาท 1,700,000.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.5 เทา 
ปริมาณธุรกิจบริการ 182,804.85 บาท 274,861.20 บาท 92,056.35 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 เทา 
รวมปริมาณธุรกิจ 382,804.85 บาท 2,174,861.20 บาท 1,789,056.35 บาท เพิ่มขึ้น 4.67 เทา 



                       เงินฝากธนาคาร 
       รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ณ.วันที่ 31 มกราคม 2556  มีดังนี้ 
      ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก                     จํานวน                  2,910.71   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,130.37   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             248,432.88   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน               43,475.31   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               16,809.05   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน          1,779,012.52   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน          9,260,142.21    บาท 
      ธนาคารธนชาติ - เงินฝากประจํา  สาขาบางขุนนนท                              จํานวน          5,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน       16,360,913.05   บาท 

 
3.5  ดานสินเชื่อ         

3.5.1   สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณใน
การประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 37 ราย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 มกราคม 2556  (36 ราย)  จํานวน    897,271.43  บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่ม ในเดือน มกราคม 2556 (2 ราย)  จํานวน    100,000.00   บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกู ในเดือน มกราคม 2556(1 ราย)  จํานวน       -  7,610.00  บาท 

  หัก   รับชําระปกติ ในเดือน มกราคม 2556    จํานวน   - 35,995.59  บาท 
  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 มกราคม 2556 (37 ราย)              จํานวน      953,665.84  บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 37 ราย  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 10 ราย คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
   ครบกําหนดชําระภายในป 2556          มีจํานวน               173,348.95   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          - 34,452.87   บาท 
  รวม ลูกหนี้เงินกูสามัญระยะสั้น                        138,896.08   บาท 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 27 รายคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2556        มีจํานวน       713,956.30   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2556        มีจํานวน         66,360.59   บาท    780,316.89   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        -313,676.21   บาท 
  รวมลูกหนี้เงินกูสามัญระยะปานกลาง        466,640.68   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 37 ราย         มีจํานวน                    953,665.84   บาท 
 รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        มีจํานวน    -348,129.08   บาท 
 คงเหลือลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ 37 ราย                       มีจํานวน     605,536.76   บาท 
 



ณ.วันที่ 31 มกราคม 2556 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 30 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน   291,160.68  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     63,237.47  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   354,398.15  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 มกราคม 2556 คิดเปนจํานวน 30.53 % ของยอดลูกหนี้เงินกู

สามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระเพิ่มขึ้นจากเดือน ธันวาคม 2555 จํานวน 5.98 % โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 มกราคม 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 7 ราย 7 สัญญา 19,791.48 บาท 2,508.52 บาท 22,300.00 บาท 
2 6 ราย 6 สัญญา 32,038.76 บาท 2,361.24 บาท 34,400.00 บาท 
3 4 ราย 4 สัญญา 25,730.96 บาท 3,069.04 บาท 28,800.00 บาท 
4 1 ราย 1 สัญญา 7,476.78 บาท 2,523.22 บาท 10,000.00 บาท 
7 1 ราย 1 สัญญา 17,170.63 บาท 329.37 บาท 17,500.00 บาท 
8 1 ราย 1 สัญญา 15,319.74 บาท 4,680.26 บาท 20,000.00 บาท 

19 1 ราย 1 สัญญา 35,376.71 บาท 12,123.29 บาท 47,500.00 บาท 
สัญญาครบกําหนด 9 ราย 9 สัญญา 138,255.62 บาท 35,642.53 บาท 173,898.15 บาท 

รวม 30 ราย 30 สัญญา 291,160.68 บาท 63,237.47 บาท 354,398.15 บาท 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

รวม 

 ลูกหนี้ท่ีสัญญาครบกําหนดตามสัญญา     

1 นายปราโมทย  พูนลําเนา 4371 3,209.85 บาท - 3,209.85 บาท 
 ลูกหนี้ท่ีคางชําระเกินกวากําหนด     

1 นางศรีสุดา  บริสุทธิ ์ 4353 85.40 บาท - 85.40 บาท 
2 นายเอกชัย  สินธุ 4343 1,710.24 บาท - 1,710.24 บาท 
3 นายณัฐกิตติ์  ถาวร 2793 1,918.49 บาท 153.62 บาท 2,072.11 บาท 
4 นายฉลอง  ทั่งแดง 3911 1,971.23 บาท 81.16 บาท 2,052.39 บาท 

 รวมรับคืนลูกหนี้ท่ีสัญญาครบกําหนด  8,895.21 บาท 234.78 บาท 9,129.99 บาท 



หนี้สงสัยจะสูญจํานวนขางตนที่ไดรับคืนมา สหกรณไดนําไปรวมเปนรายไดในสวนของรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อการ
คํานวณกําไรขาดทุนประจําเดือน มกราคม 2556 เรียบรอยแลว 
 

3.5.2 สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) คงเหลือ เปนจํานวน 67 ราย เพื่อ
วัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  สําหรับเดือน  มกราคม 2556  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 มกราคม 2556 (64 ราย)                     จํานวน                      25,141,372.29   บาท 
บวก  สมาชิกกูเพิ่มในเดือน มกราคม 2556 (3 ราย)                               จํานวน               1,800,000.00   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน มกราคม 2556            จํานวน                      - 1,266,132.71   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 มกราคม 2556 (67 ราย)               จํานวน                      25,675,239.58   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2556 จํานวน          12,966,614.10     บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2556                              จํานวน          12,708,625.48     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 67 ราย                              จํานวน          25,675,239.58     บาท 
 

ณ.วันที่ 31 มกราคม 2556 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน      10,871.22  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน        3,878.78 บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน      14,750.00  บาท 
 

                ยอดที่คางชําระสมาชิกไดชําระภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 เรียบรอยแลว 
 

3.6 ดานการลงทุน   
สหกรณยังไมไดมีการลงทุนอื่นเพิ่มเติม 

 
3.7  ดานทุน 

3.7.1  ทุนเรือนหุน  ณ.วันที่ 31 มกราคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 3,941 คน 2,007,070 หุน 20,070,700.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออกระหวางเดือน - 37 คน - 19,000 หุน - 190,000.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกถึงแกกรรม - 1 คน -1,000 หุน -10,000.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 58 คน 29,000 หุน 290,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 3,961 คน 2,016,070 หุน 20,160,700.00 บาท 



3.7.2 เงินสํารองและทุนสะสม  ณ.วันที่  31 มกราคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      16,607,900.51    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -16,590,000.51    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                          17,900.00    บาท 

 
เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 17,900.00 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อรวมสนับสนุนซื้ออุปกรณ 
การเรียน ,กีฬา และเสื้อผาไปบริจาคใหกับนักเรียนยากจนที่ 
โรงเรียนตํารวจตระเวรชายแดน สุนทรเวช  อ.สังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี  กับแผนกรับสงผูปวยและกลุมรับสงผูปวย 
โรงพยาบาลเจาพระยา      จํานวนเงิน             2,000.00  บาท 
2. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อจัดพวงหรีดเคารพศพ 
นายผดุง  ไทรลําเยีย สมาชิกเลขที่ 3642     จํานวนเงิน             1,000.00  บาท 
3. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเปนสวัสดิการใหกับครอบครัว 
นายผดุง  ไทรลําเยีย สมาชิกเลขที่ 3642 ที่ถึงแกกรรม   จํานวนเงิน             2,000.00  บาท 
4. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเปนสวัสดิการและเปนเจาภาพ 
งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแมของนายสกล  ดวงทองคํา สมาชิกเลขที่ 1958 
และมีตําแหนงเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณสมัยปจจุบัน  จํานวนเงิน           12,000.00  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 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณเครือขาย 
และประชุมนอกสถานที่ 

500,000.00 บาท - - 500,000.00 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 1,862,949.48 บาท - 900.00 บาท 1,862,049.48 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,113,364.99 บาท - 2,000.00 บาท 1,111,364.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 927,860.00 บาท - 15,000.00 บาท 912,860.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 834,235.50 บาท - - 834,235.50 บาท 

รวม 16,607,900.51 บาท - 17,900.00 บาท 16,590,000.51 บาท 



5. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเปนคาพาหนะเดินทาง 
เขารวมประชุมสัมมนาเรื่องสวัสดิการสังคมสําหรับแท็กซี่ใหกับสมาชิก 
2 ทานๆละ 300.00 บาท ในวันที่ 26 มกราคม 2556   จํานวนเงิน    600.00   บาท 
6.    จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเปนคาพาหนะไปอบรม 
โครงการแท็กซี่ปลอดภัยกาวไกลสูอาเซี่ยน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 
ซึ่งสมาชิกมาทําการเบิกลาชา 1 ทาน     จํานวนเงิน                300.00  บาท 
 
        รวมเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง  จํานวนเงิน            17,900.00   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  19 กุมภาพันธ 2556   


