
 
 
 

 

                                                                                                                                                                               

ระเบียบกรมตรวจบัญชสีหกรณ 
วาดวย วิธีพจิารณาจรรยาบรรณของผูสอบบัญชสีหกรณและการอุทธรณ                                     

พ.ศ.  2545 
………………………… 

                                                
 โดยที่เห็นเปนการสมควรแกไขปรับปรุง  ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวยหลกัเกณฑ   

การพจิารณาจรรยาบรรณของผูสอบบัญชสีหกรณ พ.ศ. 2542 ใหเหมาะสมยิง่ขึน้  อาศัยอํานาจตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชสีหกรณ พ.ศ. 2542 ขอ 3  กรมตรวจบัญชสีหกรณ 

จึงกําหนดระเบียบ  วาดวยวิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณและการอุทธรณ พ.ศ. 2545  

ดังตอไปนี้  

 ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวยวธิีพจิารณาจรรยาบรรณของ

ผูสอบบัญชีสหกรณและการอุทธรณ พ.ศ. 2545” 

 ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบงัคบัต้ังแตถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ  3  ใหยกเลิก  ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ  วาดวยหลกัเกณฑการพิจารณาจรรยาบรรณ

ของผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2542 

 ขอ  4  ใหใชระเบียบนีบั้งคบัใชกับผูสอบบัญชีและกลุมเกษตรกรโดยอนุโลม 

 ขอ  5  ในระเบียบนี ้

            “คณะกรรมการ”  หมายถงึ  คณะกรรมการจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 

 

หมวดที่ 1 

คณะกรรมการจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 

 ขอ  6  ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ ซึง่อธิบดีกรมตรวจบัญชี

สหกรณแตงตั้ง โดยใหมหีนาทีพ่ิจารณากรณีที่ผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2542  และพิจารณา

ในการถอนชื่อออกจากทะเบยีนผูสอบบัญชีสหกรณ  หรืองดการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี

สหกรณ หรือวธิีการอื่นใดตอผูสอบบัญชีสหกรณที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

/ขอ 7… 

 



 

 ขอ  7  ในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณตองมีคณะกรรมการ 

มาประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานคณะกรรมการ

ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่

ประชุมนั้น  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทีม่าประชุม  

ถาคะแนนเสียงเทากนัใหประธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกหนึง่เสยีงเปนเสียงชี้ขาด 

 

หมวดที่ 2 

วิธีพิจารณาจรรยาบรรณ 

 ขอ  8  การพิจารณาจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณใหพิจารณาจากขอบกพรองในการ

ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีสหกรณ  ซึ่งจาํแนกเปน  4  ประเภท  ดงันี ้

8.1 ขอบกพรองรายแรง 
8.2 ขอบกพรองมาก 

8.3 ขอบกพรองปานกลาง 
8.4 ขอบกพรองนอย 

 ลักษณะของขอบกพรองแตละประเภทใหเปนไปตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

 ขอ  9  สหกรณ หรือสมาชกิสหกรณ หรือเจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่เกี่ยวของ ซึง่พบหรือรู       

การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ มสิีทธิกลาวหาผูสอบบัญชีสหกรณตอคณะกรรมการ

จรรยาบรรณของผูสอบบัญชสีหกรณได  โดยทําขอกลาวหาเปนหนังสอืยื่นตอคณะกรรมการโดยผาน

เลขานุการคณะกรรมการภายใน 1 ป นับจากวนัที่รูถึงการประพฤติผิด แตไมเกิน 2 ปนับแตวันที่มกีาร

ประพฤติผิดเกดิขึ้น 

 ขอ  10  ใหเลขานุการคณะกรรมการเสนอขอกลาวหาตอประธานกรรมการเพื่อใหมีการประชุม 

พิจารณาขอกลาวหา ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับขอกลาวหา 

 ขอ  11  เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเหน็วาขอกลาวหานั้นไมมมีูลพอที่รับฟงไดใหยุติ    

การพิจารณา และรายงานใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ พรอมทั้งแจงเปนหนังสือใหผูสอบบัญชี

สหกรณทีถู่กกลาวหาและผูกลาวหาทราบ 

 ขอ  12  ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจใหผูกลาวหามาใหถอยคําหรือนําพยานหลักฐาน   

มาประกอบการพิจารณาไดตามที่เหน็สมควร 

 ขอ  13  ถาคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเหน็วาอาจมกีารประพฤติผิดจรรยาบรรณของ     

ผูสอบบัญชีสหกรณ ใหแจงเปนหนงัสือไปยังผูสอบบัญชสีหกรณทีถู่กกลาวหาทําคําแกขอกลาวหาเปน 

 

/หนังสือ… 

 

 



 

หนงัสือตอคณะกรรมการ ภายใน 30 วัน นบัแตวันที่รับขอกลาวหา ผูสอบบัญชีสหกรณที่ถูกกลาวหา 

สามารถขอขยายระยะเวลาการทาํคําแกขอกลาวหาได โดยทําเปนหนงัสือยื่นตอคณะกรรมการกอนครบ

กําหนดวนัยืน่แกขอกลาวหา หากคณะกรรมการเห็นวามเีหตุอันควร อาจขยายเวลาใหอีกไมเกนิ 30 วัน 

 ขอ  14  หากผูสอบบัญชีสหกรณที่ถูกกลาวหาไมมาแกขอกลาวหาและไมยื่นคําแกขอกลาวหา

ตอคณะกรรมการภายในระยะเวลากาํหนดในขอ 13 ใหถือวาผูสอบบัญชีสหกรณทีถู่กกลาวหาไมประสงค

จะแกขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการพิจารณาขอกลาวหาตอไปฝายเดยีวตามขอเท็จจริงและหลักฐานที่

ปรากฏ ในกรณีนี้หากมกีารดําเนนิการตามขอ 17 กับผูสอบบัญชีสหกรณที่ถูกกลาวหา  ผูสอบบัญชี

สหกรณทีถู่กกลาวหาไมมีสิทธิที่จะกลาวอางขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มิไดยกขึ้นมาแกขอกลาวหา

นั้นเปนเหตุข้ึนอุทธรณ 

 ขอ  15  คณะกรรมการอาจขอใหผูสอบบัญชีสหกรณทีถู่กกลาวหามาแกขอกลาวหาดวยตัวเอง 

พรอมพยานหลักฐานตาง ๆ ตอคณะกรรมการ การขอใหผูสอบบัญชีสหกรณทีถู่กกลาวหามาแกขอกลาวหา

ตองทําเปนหนงัสือและการมาแกขอกลาวหาตองอยูภายใตเงื่อนไขในขอ 13 และขอ 14 

 ขอ  16  เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาขอกลาวหาแลวเห็นวาผูสอบบัญชีสหกรณทีถู่กกลาวหา

ประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณจริงตามขอกลาวหา  หรือเหน็วาไมผิดตามขอกลาวหาแต

ผิดระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ วาดวย จรรยาบรรณของผูสอบบัญชสีหกรณ พ.ศ. 2542 ในขออ่ืนที ่        

ผูกลาวหามิไดกลาวหา ใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาตามขอเทจ็จริงแลวใหดาํเนนิการตามขอ 17 

โดยเร็ว แลวใหแจงเปนหนงัสอืไปยงัผูกลาวหาและผูสอบบัญชีสหกรณที่ถกูกลาวหาเพื่อทราบภายใน 15 วัน 

นับแตวันที่ไดส่ังใหดําเนนิการตามขอ 17 แลวรายงานใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

 ขอ  17  กรณีที่ผูสอบบัญชสีหกรณปฏิบัติงานบกพรองตาม ขอ 8 ใหคณะกรรมการ        

พิจารณา  ดงันี ้

17.1 กรณีผูสอบบัญชีสหกรณเปนผูสอบบัญชภีาคเอกชนใหดําเนนิการดงันี ้
(1)  ถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีสหกรณ  ถาการประพฤติ                 

ผิดจรรยาบรรณนั้น เกิดจากการปฏิบัติงานทีถ่ือวามีขอบกพรองรายแรง 

(2) งดการเสนอชื่อเปนผูสอบบัญชีสหกรณเปนเวลาไมเกิน 2 ป ถาการประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณนั้นเกิดจากการปฏิบัติงานทีถ่ือวามีขอบกพรองมาก 

(3)  ใหภาคทณัฑ  ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นเกิดจากการปฏิบัติงาน    

ที่ถือวามีขอบกพรองปานกลาง 

(4)  ใหตักเตือนเปนหนังสือ ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นเกิดจากการ

ปฏิบัติงานที่ถอืวามีขอบกพรองนอย    

/17.2 กรณี… 

 

 

 



 

              17.2  กรณีผูสอบบัญชีสหกรณเปนขาราชการใหดําเนินการทางวนิัยตามระเบียบ    

ของทางราชการ 

 

หมวดที่  3  

การอุทธรณ 

 

  ขอ  18  สิทธิอุทธรณของผูสอบบัญชีสหกรณ มีในกรณีถกูดําเนนิการตามขอ 17 

เนื่องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย

จรรยาบรรณของผูสอบบัญชสีหกรณ พ.ศ. 2542  และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ  วาดวย วธิพีิจารณา

จรรยาบรรณของผูสอบบัญชสีหกรณและการอุทธรณ  พ.ศ. 2545 

  ขอ  19  การอุทธรณใหทําเปนหนังสือโดยยื่นตอคณะกรรมการ ภายใน 30 วันนับแต

วันที่ไดรับทราบคําสั่งตามขอ 17 

  หนงัสืออุทธรณตองระบุขอโตแยงแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ           

และมีลายมือช่ือของผูอุทธรณ โดยตองชี้แจงวาการพิจารณาของผูออกคําสั่ง ดําเนนิการโดยไมถกูตองตาม

ขอเท็จจริงไมเปนไปตามระเบียบที่กาํหนดหรือไมเปนธรรมอยางไร 

  ขอ  20  การอทุธรณไมเปนเหตุใหทเุลาการบังคับตาม ขอ 17 ของคณะกรรมการ เวนแต

จะมีการสัง่ใหทุเลาการบังคบัไวกอนโดยคณะกรรมการนั้นเอง 

      ขอ  21  เมื่อคณะกรรมการไดรับอุทธรณแลวใหดําเนนิการพจิารณาภายใน 30 วนั นบั

แตวันที่ไดรับหนังสอือุทธรณ  โดยใหผูอุทธรณและผูที่เกีย่วของมีโอกาสชี้แจงและคัดคานคําสัง่ ตามขอ 17 ได                    

      ในกรณีมีความจาํเปนไมอาจพิจารณาภายในระยะเวลาดังกลาวได ใหขยายระยะเวลา

พิจารณาไดอีกไมเกิน 30 วัน โดยใหบนัทกึเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 

  ขอ  22  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ  ใหถือวันที่ผูสอบบัญชีสหกรณที่

ถูกดําเนินการตามขอ 17 ลงลายมือช่ือรับทราบในหนังสอืแจงการดําเนินการเปนวนัรับทราบ 

  ถามีการแจงการดําเนนิการเปนหนังสือ แตผูสอบบัญชีสหกรณไมยอมลงลายมือช่ือ

รับทราบใหผูแจงบันทึกวัน เวลา และสถานทีท่ี่แจง และลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรูเหน็ไวเปน

หลักฐานแลวใหถือวนัที่แจงนั้นเปนวันรับทราบ 

  ถาไมอาจแจงใหผูสอบบัญชสีหกรณทีถู่กดาํเนนิการไดโดยตรง ใหแจงทางไปรษณีย 

ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู  ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 

 

 

/ในกรณ…ี 

 

 



 

              ในกรณีเชนนีเ้มื่อลวงพน  30  วันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย

ลงทะเบียนวาผูสอบบัญชีสหกรณทีถู่กดําเนินการไดรับเอกสารดังกลาว หรือมีผูรับแทนแลวใหถือวา    

ผูสอบบัญชีสหกรณทีถู่กดําเนินการไดรับทราบแลว 

  ขอ  23  ในกรณีจําเปนและสมควรคณะกรรมการ  อาจขอเอกสารและหลกัฐานที่

เกี่ยวของเพิ่มเติมได รวมทัง้อาจทาํการสอบสวนใหม หรือสอบสวนเพิม่เติมเพื่อประโยชนแหงความถูกตอง

เหมาะสม 

  ขอ  24  เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณตามขอ 21 แลวใหเสนอ

ความเห็นตออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ  ดังตอไปนี ้

24.1 ถาเห็นวาการดําเนนิการในเรื่องที่อุทธรณถูกตองเหมาะสมแลว          

ใหยกอทุธรณ   

24.2 ถาเห็นวาการดําเนินการในเรื่องที่อุทธรณไมถูกตองเหมาะสม           

ใหพิจารณาสัง่การแกไขเปลีย่นแปลงใหถกูตองเหมาะสม 

24.3  ถาเหน็วาสมควรดําเนนิการโดยประการอื่นใด เพื่อใหถูกตอง           

ตามกฎหมายและมีความเปนธรรม ใหดําเนินการตามสมควรแกกรณี 

  ขอ  25  เมื่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  ไดพิจารณาสัง่การประการใดตามขอ 24 

แลว  ใหคณะกรรมการ แจงใหผูอุทธรณทราบภายใน  15  วันทาํการ 

  การวนิิจฉัยสัง่การของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในเรื่องอุทธรณใหถือเปนที่สุด 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่   28   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2545 

                                                                        (ลงชื่อ)      สุพัตรา  ธนเสนีวัฒน 

                                                                                  (นางสาวสุพัตรา  ธนเสนวีัฒน) 

                                                                                  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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