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3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2564 
 

เรียน ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
         ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ไดแ้ต่งตั้งคณะผูต้รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดทางบญัชีวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซ่ึงประกอบดว้ยขา้พเจา้
นายณฐกร แกว้ดี  และนางสาวยพุาวดี  บุญยรัตกลิน เป็นผูต้รวจสอบกิจการ โดยไดท้  าการตรวจสอบตามวตัถุประสงค์
และขอบเขตท่ีสามารถด าเนินการได ้มีรายละเอียดโดยสรุปเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

 

1. วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อเสนอผลการตรวจสอบการปฏิบติังานด้านการเงินและการบญัชี และด้านอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการ

สหกรณ์ทราบขอ้เทจ็จริง ท่ีตรวจพบ 
      1.2 เพื่อเสนอให้ทราบถึงข้อสังเกต  ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข การ
ปรับปรุงการปฏิบติังานดา้นการเงิน และการบญัชี ไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง เพิ่มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
โดยมิใหเ้กิดความเสียหาย 
2. รายละเอยีดทีไ่ด้ด าเนินการตรวจสอบกจิการ 

2.1 ตรวจสอบเอกสาร สมุดบญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์น ท่ีสมาชิกน ามาเป็นหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนัเงินกู ้(อสังหาริมทรัพย)์ ไวก้บัสหกรณ์ และหน้ีสินของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ี
เป็นอยูจ่ริง 

2.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล 
และใหข้อ้แนะน าแก่กรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ และพนกังานของสหกรณ์   

2.3 ตรวจสอบการจดัจา้ง และแต่งตั้งพนกังานและลูกจา้งของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสัญญาจา้งและ
หลกัประกนั 

2.4 ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงิน ตามประมาณการรายจ่าย ตลอดจนการจ่ายเงิน
ใหก้บัสมาชิกท่ีกูเ้งินตามสัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ และการจ่ายคืนค่าหุ้นของสหกรณ์ 
     2.5 ตรวจสอบการรับสมาชิก, การส้ินสุดสมาชิกภาพ และการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
     2.6 ตรวจสอบสถานะกิจการและงบเปรียบเทียบก าไรขาดทุนโดยประมาณการประจ าเดือน, การติดตามหน้ี
คา้งช าระ/หน้ีสงสัยจะสูญ NPLหรือหน้ีสูญ, การติดตามความคืบหนา้คดีความท่ีคงคา้ง 
     2.7 ตรวจสอบบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและ
การลงนามตามขอ้บงัคบัท่ีไดก้ าหนดไว ้
    2.8 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2564 
    2.9 ตรวจสอบโดยการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการการด าเนินการประจ าเดือน, การเขา้ร่วมการปรับปรุง
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ และการเขา้ร่วมการสัมมนา 
    2.10 ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์  
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3. ผลการตรวจสอบ 
     คณะผูต้รวจสอบไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั และไดเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมประจ าเดือนกบัคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังท่ีมีการเรียกประชุม ซ่ึงผลการตรวจสอบมีดงัน้ี 
     3.1 การตรวจสอบตามวาระการประชุม และเอกสารประกอบ จ านวน 13 คร้ัง 
ผลการตรวจสอบ ไม่พบความผดิปกติใดๆ ในรายการดงัน้ี 

 การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หน้าท่ีสหกรณ์  เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์และ
กฎกระทรวง 

 การด าเนินการดา้นบญัชีและการเงิน ขอ้มูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหน้ีในแต่ละประเภท มีระบบการ
รับ-จ่ายเงิน การค านวณยอดเงินรับ-จ่ายระหว่างเดือนจากบญัชีเงินสด การรับ-จ่ายหุ้น ทุนเรือนหุ้น การรับฝาก-การ
ถอนคืนเงินฝากของสมาชิก มีการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี และทะเบียน ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั ตรง
ตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

 การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกูใ้หส้มาชิก เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ 
 ขอ้มูลเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจง้ยอดของธนาคาร มีรายละเอียดและยอดคงเหลือถูกตอ้ง

ตรงตามบญัชีของสหกรณ์ทุกบญัชี 
 การรับเขา้เป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการได้มีการอนุมติั

ถูกตอ้งตรงตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 การปฏิบติังานดา้นการให้กูย้ืมเงิน เอกสารหลกัฐานแสดงการเป็นหน้ี การค ้าประกนั หลกัประกนั และ

เอกสารประกอบ ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
 การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ

พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2563 เร่ือง ขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ 
 การรับฝากเงิน เอกสารหลกัฐานประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงิน ถูกตอ้ง ครบถว้น และมีการหกั

ภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ถูกตอ้ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
 อตัราการถือหุ้น การส่งเงินค่าหุ้น และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เป็นไปตามข้อบงัคบัและระเบียบของ

สหกรณ์ 
 สหกรณ์ไดด้ ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

3.2 การตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจและสัมภาษณ์ 
ผลการตรวจสอบ : ไมพ่บความผดิปกติใดๆ  อนัไดแ้ก่ 

 ผูต้รวจสอบกิจการไดเ้ขา้ตรวจสอบเอกสาร โดยการสุ่มตรวจเอกสาร และการสัมภาษณ์  โดยสุ่มตรวจ
ตวัอยา่ง เอกสารการกูย้ืมเงินของสมาชิกทุกประเภท เอกสารการค ้าประกนัเงินกู ้ในแต่ละประเภทเทียบกบัสมุดคุม
โฉนดท่ีดิน สมุดคุมทะเบียนรถยนต์ เอกสารการรับเขา้เป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก เอกสารการ
บนัทึกรายการในสมุดบญัชี และทะเบียน เช่น เอกสารการรับ - จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารของ
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สหกรณ์ ทุกบญัชี เอกสารและหลกัฐานประกอบการรับฝากเงิน การถอนเงิน และการหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย และ
เอกสารการส่งเงินค่าหุน้ และการจ่ายคืนเงินค่าหุน้  

 ระบบการปฏิบติังาน มีการด าเนินการเป็นระบบ สามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตามขั้นตอน ถูกตอ้ง มี
ระบบการจดัเก็บเอกสารไวเ้ป็นหมวดหมู่ คน้หาไดง่้าย และปลอดภยัจากการเกิดขอ้มูลร่ัวไหล ท่ีมีการมอบหมาย
ผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

โดยในการสุ่มตรวจจะพิจารณากระบวนการเรียกใชเ้อกสาร การเก็บรักษาเอกสารส าคญั การก าหนดสิทธิ
การเขา้ถึงขอ้มูล และการท าลายเอกสารตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ และจรรยาบรรณท่ีดีในการปฏิบติังาน  

3.3 การตรวจสอบจากการเข้าร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการด าเนินการเฉพาะเร่ือง 
ผลการตรวจสอบ :  ผูต้รวจสอบกิจการพบวา่  มีสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีท่ีเขา้ข่ายเป็นหน้ีคา้งช าระและสงสัยวา่จะสูญใน
ปริมาณท่ีค่อนขา้งสูงจากสาเหตุดงัน้ี 

 สมาชิกผูกู้ ้ถูกส านักงานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง จนน ามาซ่ึงเกิดการฟ้องบงัคบัคดียึดทรัพยท่ี์ค ้า

ประกนัเงินกูส้หกรณ์ เน่ืองจากการเป็นหน้ีบตัรเครดิต  หรือสถาบนัการเงินอ่ืน หรือหน้ีบุคคลภายนอก 

 สมาชิกท่ีมีปัญหาและไม่สามารถช าระหน้ีคืนได ้เน่ืองจากออกจากงาน และปัญหาจากสถานการณ์โรค

ระบาด COVID 19 

 สมาชิกท่ีพน้สมาชิกภาพและไม่สามารถช าระคืนหน้ีได ้เน่ืองจากลาออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดย

ไม่ไดล้าออกจากงานประจ า 

จากสาเหตุขา้งตน้ เป็นเหตุน าไปสู่การด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกบัสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ี 
(ลูกหน้ีรอด าเนินคดีหรือลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี)  

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดท้ราบถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีแลว้  มีการพิจารณาเป็นรายๆ 
ไป ตามกลุ่มลูกหน้ีรอด าเนินคดีและลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดีท่ีมีโอกาสเกิดหน้ีสงสัยจะสูญ โดยน ามาเป็นเร่ือง
พิจารณาเร่งด่วน หาแนวทางแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต                               

ทั้งน้ีมีการจดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ถูกบงัคบัคดี ภาระหน้ีสินท่ีมีต่อสหกรณ์ ยอดหน้ีคงเหลือ 
สถานะของคดี และสถานะความคืบหนา้ในแต่ละกรณีแลว้    
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
             ควรมีแนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดเพิ่มข้ึนจากสาเหตุดงักล่าวในอนาคต รวมถึงการ
ทบทวนแนวทางปฏิบติัต่างๆ ท่ีจะช่วยลดปัญหาและความเส่ียง ปริมาณหน้ีคา้งช าระของสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ี เพื่อ
ป้องกนัการน าไปสู่การด าเนินการทางกฎหมาย การบงัคบัคดี  หน้ีสงสัยว่าจะสูญ หรือหน้ีสูญของสมาชิกอย่างเช่น
ปัจจุบนั ตลอดจนมีการตรวจทานขอ้มูล การเก็บรักษา และการพฒันาระบบงานอยูส่ม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียง 
และช่วยปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จะช่วยน ามาซ่ึงผลประโยชน์ต่อสมาชิก ความ
เช่ือมัน่ และความมัน่คงของสหกรณ์ในอนาคตต่อไป 
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3.4  การมีส่วนในการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
ผูต้รวจสอบกิจการไดเ้ขา้ร่วมใหค้วามเห็นในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบั 

กฎกระทรวง รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารสหกรณ์ และเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวม และน าเสนอเพื่อใหท่ี้ประชุมสหกรณ์ออมทรัพยป์ระจ าปี 2564 พิจารณาตามขอ้บงัคบั 

 3.5 ให้ค าเสนอแนะในการจัดท าระเบียบเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เพื่อให้การท างานเกิดความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งเสนอการด าเนินการจดัท า
ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน และแนวทางด าเนินการ เพื่อใหส้มาชิกสามารถเขา้ถึงช่องทางและเช่ือมัน่ในการร้องเรียน
เร่ืองราวร้องทุกขไ์ดอ้ยา่งมัน่ใจ 

สรุปผลการตรวจสอบ 
        จากการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
ประจ าปี 2564 ไม่พบส่ิงใดผิดปกติท่ีมีนยัส าคญั หรือการทุจริตแต่อย่างใด และสามารถบริหารจดัการในกิจการทุก
อยา่งของสหกรณ์ฯ ใหไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และระเบียบ อยา่งครบถว้นสมบูรณ์  ในการเขา้ตรวจสอบคณะ
ผูต้รวจสอบกิจการไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิ่งจากคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ท่ีทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสน้ีดว้ย  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
  
 

  (นายณฐกร    แกว้ดี)                                   (นางสาวยพุาวดี  บุญยรัตกลิน) 
                           

คณะผูต้รวจสอบกิจการ 
 

 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

 
 


