
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน มีนาคม 2556 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

       ขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน มีนาคม 2556 ซึ่งเปนเดือนสุดทายกอนที่จะมีการ
กําหนดประชุมใหญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันที่ 7 เมษายน 2556 และมีวาระของการประชุม เพื่อใหมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบ
กิจการ สําหรับปบัญชี 2556 ตอไป   และขาพเจาไดเขาทําการตรวจสอบกิจการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 หลังจากที่ไดมีการ
เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการเรียบรอยแลว และขาพเจาไดรับการเลือกตั้งรับหนาที่ในการตรวจสอบกิจการสําหรับป 2556 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 31 มีนาคม 2556  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 

รายละเอียด 

 
ประมาณ
การ 

สําหรับ 
ป 2556 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.-มี.ค.56 
 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.-มี.ค.55 

มี.ค.2556 มี.ค.2555 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,941 คน 3,941 คน 3,690 คน 4,000 คน 3,774 คน 
เพิ่มการปรับปรุงสมาชิกลาออกนับ
จํานวนเกนิในเดือน เม.ย ,มิ.ย ,ก.ค.55 

 8 คน - - - 

รวมสมาชิกยกมาหลังปรับปรุง  3,949 คน 3,690 คน 4,000 คน 3,774 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี - 91 คน 40 คน 36 คน 40 คน 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญชี - 1 คน - - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี - 159 คน 147 คน 52 คน 63 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป - 4,016 คน 3,797 คน 4,016 คน 3,797 คน 



        3.1.2  ดานการดําเนินงาน  
                             โดยสรุป ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2556   สหกรณมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
   

รายละเอียด 

ประมาณการ 
สําหรับ 
ป 2556 

 

ม.ค.-มี.ค.2556 ม.ค.-ธ.ค.2555 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
ป 2556  

เพิ่มขึ้น(-ลดลง) 
จาก ธ.ค.2555 

สินทรัพยหมุนเวียน - 31,868,902.72 บาท 30,496,532.60 บาท 1,372,370.12 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน - 12,814,048.05 บาท 12,814,048.05 บาท - 
หนี้สินหมุนเวียน - 1,035,647.09 บาท 1,048,139.24 บาท - 12,492.15 บาท 
ทุนเรือนหุน - 20,395,700.00 บาท 20,070,700.00 บาท 325,000.00 บาท 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน - 8,469,490.54 บาท 8,469,490.54 บาท - 
ทุนสะสมตามขอบงัคับและระเบียบ - 8,112,609.97 บาท 8,138,409.97 บาท - 25,800.00 บาท 
รายไดจากการดําเนินงาน - 1,757,122.22 บาท 8,255,590.42 บาท - 
คาใชจายจากการดําเนินงาน - 671,459.95 บาท 3,310,804.30 บาท - 
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยสิน - - - - 
กําไรสุทธิสะสม - 1,085,662.27 บาท 5,583,840.90 บาท - 
คิดเปนเปอรเซ็นตจากเงินลงทุน - 5.32  % 27.82 % - 
หรือ - 0.53 บาทตอหุน 2.78 บาทตอหุน - 

 
สําหรับเดือน มีนาคม 2556  การดําเนินงานทางดานการบริการ สหกรณฯ สามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถราย

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ    

1 นายบุญเสร็จ  แกนนาคํา 1662 1101 300.00 บาท 
2 นายจันดี  สุดบางกุง 1814 1266 300.00 บาท 
3 นายรัฐพล  พัฒนศิริ 2675 526 600.00 บาท 
4 นายวิชัย  บรรพสุวัน 2055 1502 600.00 บาท 
5 น.ส.ดอกออ  ดาษดา 3834 1896 1,800.00 บาท 

 รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ   3,600.00 บาท 



3.1.3  ปริมาณธุรกิจ   
 
 
 
 

 
 
 จะเห็นไดวาการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณฯในไตรมาสแรกของป 2556 มีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากป 2555ใน

อัตรา 84.88 %   หรือมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มขึ้นเปน 0.85 เทา จากป 2555 โดยในป 2556 มีปริมาณธุรกิจเงินกูเพิ่มขึ้น 
1.25 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 

31 มีนาคม 2556   มียอดเงินสดในมือ จํานวน 102,474.00 บาท   
 

                       เงินฝากธนาคาร 
       รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2556  มีดังนี้ 
      ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก                     จํานวน                  2,910.71   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
 

รายละเอียด ม.ค- มี.ค.2555 ม.ค.-มี.ค.2556 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเปน เทา 
ปริมาณธุรกิจเงินกู 2,270,000.00 บาท 5,105,000.00 บาท 2,835,000.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 เทา 
ปริมาณธุรกิจบริการ 1,095,522.34 บาท 1,117,013.74 บาท 21,491.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 เทา 
รวมปริมาณธุรกิจ 3,365,522.34 บาท 6,222,013.74 บาท 2,856,491.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.85 เทา 



      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,130.37   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             625,193.42   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             106,205.31   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               16,809.05   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน          4,422,401.96   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน          7,340,869.05   บาท 
      ธนาคารธนชาติ - เงินฝากประจํา  สาขาบางขุนนนท                              จํานวน          5,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน       17,524,519.87   บาท 

 
3.5  ดานสินเชื่อ         

3.5.1   สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณใน
การประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 31 ราย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 มีนาคม 2556  (33 ราย)  จํานวน    894,591.98  บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่ม ในเดือน มีนาคม 2556 (2 ราย)   จํานวน      69,000.00  บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกู ในเดือน มีนาคม 2556(4 ราย)  จํานวน      -  42,313.97  บาท 

  หัก   รับชําระปกติ ในเดือน มีนาคม 2556    จํานวน   -  51,122.48  บาท 
  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 มีนาคม 2556 (31 ราย)              จํานวน       870,155.53  บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 31 ราย  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 10 ราย คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
   ครบกําหนดชําระภายในป 2556          มีจํานวน               226,967.57   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          - 34,452.87   บาท 
  รวม ลูกหนี้เงินกูสามัญระยะสั้น                        192,514.70   บาท 
 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 21 รายคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2556        มีจํานวน       576,827.37   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2556        มีจํานวน         66,360.59   บาท    643,187.96   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        -241,597.68   บาท 
  รวมลูกหนี้เงินกูสามัญระยะปานกลาง        401,590.28   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 31 ราย         มีจํานวน                    870,155.53   บาท 
 รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        มีจํานวน    -276,050.55   บาท 
 คงเหลือลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ 31 ราย                       มีจํานวน     594,104.98   บาท 
 
 
 
 
 



ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 22 ราย ดังนี้ 
 
  เงินตน    จํานวน   237,737.34  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     47,708.59  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   285,445.93  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2556 คิดเปนจํานวน 27.32 % ของยอดลูกหนี้เงินกู

สามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระลดลงจากเดือน กุมภาพันธ 2556 จํานวน 11.67 % โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 มีนาคม 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 6 ราย 6 สัญญา 14,003.04 บาท 1,496.96 บาท 15,500.00 บาท 
2 3 ราย 3 สัญญา 15,266.68 บาท 933.32 บาท 16,200.00 บาท 
3 1 ราย 1 สัญญา 6,968.77 บาท 531.23 บาท 7,500.00 บาท 
4 2 ราย 2 สัญญา 25,948.31 บาท 3,251.69 บาท 29,200.00 บาท 
8 1 ราย 1 สัญญา 19,909.21 บาท 90.79 บาท 20,000.00 บาท 

10 1 ราย 1 สัญญา 19,293.21 บาท 5,706.79 บาท 25,000.00 บาท 
21 1 ราย 1 สัญญา 39,164.38 บาท 13,335.62 บาท 52,500.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 5 ราย 5 สัญญา 97,183.74 บาท 22,362.19 บาท 119,545.93 บาท 

รวม 20 ราย 20 สัญญา 237,737.34 บาท 47,708.59 บาท 285,445.93 บาท 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

รวม 

 ลูกหนี้ท่ีสัญญาครบกําหนดตามสัญญา     

1 นายวิชัย  บรรพสุวัน 2055 20,260.25 บาท 406.87 บาท 20,667.12 บาท 
2 นายศักดิ์สิทธิ์  เกียงกาว 2470 10,256.22 บาท - 10,256.22 บาท 

 รวมรับคืนลูกหนี้ท่ีสัญญาครบกําหนด  30,516.47 บาท 406.87 บาท 30,923.34 บาท 

 ลูกหนี้ท่ีคางชําระเกินกวากําหนด     

1 นางศรีสุดา  บริสุทธิ ์ 4353 1,343.96 บาท - 1,343.96 บาท 
2 นายเอกชัย  สินธุ 4343 6,051.55 บาท - 6,051.55 บาท 
3 นายณัฐกิตติ์  ถาวร 2793 2,065.59 บาท - 2,065.59 บาท 

 รวมรับคืนลูกหนี้ท่ีคางชําระเกินกําหนด  9,461.10 บาท - 9,461.10 บาท 

 รวมทั้งหมด  39,977.57 บาท 406.87 บาท 40,384.44 บาท 



หนี้สงสัยจะสูญจํานวนขางตนที่ไดรับคืนมา สหกรณไดนําไปรวมเปนรายไดในสวนของรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อการ
คํานวณกําไรขาดทุนประจําเดือน มีนาคม 2556 เรียบรอยแลว 
 

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

 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 มีนาคม 2556 (72 ราย)                     จํานวน                      27,512,654.88   บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกูในเดือน มีนาคม 2556 (5 ราย)           จํานวน                         - 125,443.22   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน มีนาคม 2556             จํานวน                      - 1,350,070.20   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 มีนาคม 2556 (67 ราย)               จํานวน                      26,037,141.46   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2556 จํานวน             13,328,515.98     บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2556                              จํานวน             12,708,625.48     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 67 ราย                              จํานวน             26,037,141.46     บาท 
 

ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน      38,214.12  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน        3,535.88 บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน      41,750.00  บาท 
 

                ยอดที่คางชําระสมาชิกไดชําระภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 เรียบรอยแลว 
 

3.6 ดานการลงทุน   
 สหกรณยังไมไดมีการลงทุนอื่นเพิ่มเติม 

 
3.7  ดานทุน 

3.7.1  ทุนเรือนหุน  ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 4,000 คน 2,031,570 หุน 20,315,700.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออกระหวางเดือน -  36 คน -  18,000 หุน -  180,000.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 52 คน 26,000 หุน 260,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 4,016 คน 2,039,570 หุน 20,395,700.00 บาท 



3.7.2 เงินสํารองและทุนสะสม  ณ.วันที่  31 มีนาคม 2556  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

        
       เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 7,900.00 บาท  เนื่องจาก 
 
1. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรม  เพื่อเปนคาอาหารในการ 
จัดอบรมภาษาอังกฤษตามแผนงานดําเนินธุรกิจ ซึ่งจัดอบรมโดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลพระนครใหกับสมาชิก 
จํานวน 40 คน       จํานวนเงิน 5,900.00 บาท 
2. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก 
เนื่องจากคุณแมของนายสุปริญญา  เก็งวินิจ  สมาชิกเลขที่ 3733 ถึง 
แกกรรมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556     จํานวนเงิน 2,000.00   บาท 

 

  
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน              7,900.00  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 1,862,049.48 บาท - 5,900.00 บาท 1,856,149.48 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,111,364.99 บาท - - 1,111,364.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 912,860.00 บาท - 2,000.00 บาท 910,860.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 834,235.50 บาท - - 834,235.50 บาท 

รวม 16,590,000.51 บาท - 7,900.00 บาท 16,582,100.51 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  17 เมษายน 2556 


