
                      

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
เรื่อง  ลักษณะขอบกพรองที่ใชประกอบการพิจารณาจรรยาบรรณของ 

ผูสอบบัญชีสหกรณ 
……………………………………… 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ  วาดวย จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ

พ.ศ. 2542  ขอ 3  และระเบยีบกรมตรวจบัญชีสหกรณ  วาดวย  วธิีพจิารณาจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี

สหกรณและการอุทธรณ พ.ศ. 2545  ขอ 8 กรมตรวจบัญชีสหกรณ  จึงเห็นสมควรกําหนดลักษณะขอบกพรอง

เพื่อใชประกอบการพิจารณาจรรยาบรรณของผูสอบบัญชสีหกรณ  ดังนี ้
 1.  ลกัษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอไปนี้ถือวาเปนลักษณะของขอบกพรองรายแรง 
  1.1   การปฏิบตัิงานสอบบัญชีไมเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ 

ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  อยางมสีาระสาํคัญมาก  ในกรณีดังตอไปนี้ 

   1.1.1   ผูสอบบัญชีสหกรณแสดงความเหน็ตองบการเงนิอยางไมมีเงือ่นไข ทัง้ ๆ 

ที่สหกรณมีการปฏิบัติทางบญัชีและการเปดเผยขอมูลไมถูกตองตามหลกัการบัญชีและระเบียบที่นายทะเบยีน-

สหกรณกําหนดอยางมีสาระสําคัญมากตองบการเงิน  ในกรณีดังตอไปนี ้

    (1)  ไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 

    (2)  การจาํหนายหนี้สูญหรือตัดสินคาเสื่อมชํารุด 

    (3)  คํานวณคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ  สินทรัพยไมมีตัวตน 

ที่ตองตัดบัญช ี และคาใชจายรอตัดบัญชี 

    (4)  ไมไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการนําเงินไปลงทนุในนิติบุคคลอื่น  

 ซึ่งไมเปนไปตามมาตรา  62  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการ      

การพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  เร่ือง  ขอกําหนดการฝากหรือลงทนุอยางอื่นของสหกรณ  ซึ่งการลงทนุนั้น

มีผลกระทบตอฐานะการเงนิของสหกรณเนื่องจากมีความเสี่ยงตอการขาดทุนจากการลงทนุนั้น 

    (5)  ไมไดเปดเผยเหตุการณสําคัญที่เกิดขึน้หลงัวนัที่ในงบการเงนิแตกอน

วันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเหน็ตองบการเงินและเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา 

 

 

 

 

 



    (6)  มิไดเปดเผยขอความและรายการอันอาจทาํใหเกิดการหลงผิดหรอื

เสียหายแกสหกรณนั้นหรือแกบุคคลที่เกี่ยวของอยางมาก 

    (7)  มิไดแสดงรายการและขอมูลทางการเงินโดยถูกตองตามระเบียบ 

ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยมีสาระสําคัญมาก 

    (8)  มิไดจัดทาํตามที่กฎหมายและระเบียบที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนด  

เชน  ไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกบัภาษีมลูคาเพิม่,เอกสารหลักฐานประกอบการลงบญัชีบางสวนสญูหาย/

ไมครบถวน, การบันทึกบญัชไีมเปนไปตามขอเท็จจริงโดยมีสาระสาํคัญมาก 

   กรณีที่ผูสอบบัญชีแสดงความเหน็ไมเปนไปตามมาตรฐานและระเบียบ 

ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  จะไมถือวาเปนขอบกพรองรายแรงหากสหกรณมีเหตุจําเปน  และไดเสนอเรื่อง

เพื่อขอรับการผอนคลายในการปฏิบัตทิางบัญชีตอนายทะเบยีนสหกรณจนไดรับความเหน็ชอบ  และสหกรณ

ไดมีการเปดเผยขอมูลที่ไดรับการผอนคลายนัน้  ในงบการเงินอยางเพยีงพอแลว 

   1.1.2   ผูสอบบัญชีสหกรณไมไดกําหนดแนวการสอบบญัชีโดยคํานงึผลจากการ

ประเมินประสทิธิภาพการควบคุมภายใน ทาํใหการกําหนดลักษณะ ระยะเวลา  และขอบเขตการตรวจสอบบัญชี  

ไมรัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละสหกรณ 

   1.1.3   ผูสอบบัญชีสหกรณไมไดใชวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

และระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนดใหเหมาะสมแกกรณี หรือไมไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดทดแทน 

เพื่อพิสูจนความมีอยูจริงของรายการทีม่ีสาระสําคัญมากตองบการเงนิ  ดังนี ้

    (1)  ไมมีการตรวจนับเงินสด 

    (2)  ไมไดยืนยนัยอดเงนิฝาก  และไมไดจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝาก  

 ในกรณทีี่มีความแตกตางระหวางยอดคงเหลือตามบัญชีของสหกรณและหลักฐานของทางธนาคาร หรือ

สหกรณผูรับฝาก 

    (3)  ไมไดขอคํายืนยันยอดลูกหนี้/เจาหนี้/ทุนเรือนหุน 

    (4)  ไมไดเขารวมสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ 

    (5)  ไมไดตรวจสอบหลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์และความมีอยูจริงของ 

เงินลงทนุ 

   1.1.4   ผูสอบบัญชีสหกรณจัดทํากระดาษทาํการไมนาเชื่อถือหรือไมสามารถ

พิสูจนวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด  เชน 

    (1)  การนับเงนิสดไมมีการลงลายมือช่ือเจาหนาที่และวนัที่ตรวจนับ 

    (2)  ไมมีหนังสือยืนยนัยอดเงินฝาก 

    (3)  ไมมีหนังสือยืนยนัยอดเจาหนี้และลูกหนี ้

 

 

 

 



  1.2   การปฏิบตัิของผูสอบบัญชีสหกรณกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ 

แหงวชิาชพี  ในกรณีตอไปนี ้

   1.2.1   ผูสอบบัญชีสหกรณแสดงความเหน็ตองบการเงนิโดยไมไดปฏิบัติงาน

ตรวจสอบใด ๆ  

   1.2.2   ผูสอบบัญชีสหกรณประพฤติ  หรือมีเจตนา หรือสอเจตนาสนบัสนุน     

ใหผูอ่ืนกระทําการโดยทุจริต  เชน  ซอนเรน  ปลอมแปลง  ทาํลาย  หรือแกไขหลักฐานทางบญัชี  เพือ่ใหม ี

การรายงานเทจ็ในบัญชี  เปนผลใหงบการเงินผิดจากความจริงโดยคาดหวัง หรือมุงที่จะหลีกเลี่ยงปกปด 

หรือบิดเบือนขอเท็จจริง 

   1.2.3   ผูสอบบัญชีสหกรณแจงขอความหรือจัดทําพยานหลกัฐานอันเปนเท็จ  

ตอทางราชการ 

    (1)  แจงขอความหรือพยานหลักฐานอนัเปนเทจ็ตอคณะกรรมการ

จรรยาบรรณของผูสอบบัญชสีหกรณ 

    (2)  แจงขอความอันเปนเท็จตอเจาหนาที่ของหนวยราชการที่เกีย่วของ 

ในการใหคําชีแ้จงการปฏิบตัิงานสอบบัญชี 

   1.2.4   โฆษณาหรือยนิยอมใหผูอ่ืนโฆษณาดวยประการใด ๆ ซึ่งการประกอบ

วิชาชพีสอบบญัชี  เวนแตการแสดงชื่อ  คณุวุฒิ  ที่อยูหรือช่ือของที่ตั้งสํานักงาน  ทั้งนี้ใหรวมถึงการโฆษณา

โดยการแสดง  คุณสมบัติ  ตลอดจนผลงานตาง ๆ ของผูชวยผูสอบบัญชี  และสํานกังานของผูสอบบัญชี  

สหกรณนัน้ดวย 

   1.2.5   ใหหรือรับวาจะใหทรพัยสินหรือประโยชนใด ๆ เพื่อเปนการจูงใจใหบุคคลอื่น 

แนะนาํหรือจัดหางานการสอบบัญชีใหทาํ  รวมทัง้กรณีเรียกหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนจากบุคคลอื่น   

ในเมื่อบุคคลนั้นไดรับงานเพราะการแนะนําหรือการจัดหางานในฐานะที่เปนผูสอบบัญชีสหกรณ 

   1.2.6   กําหนดคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงต่ําของยอดเงนิ

หรือของมูลคาทรัพยสินใดทีต่นสอบบัญชี  หรือมีสวนรวมในการสอบบัญชีเปนเกณฑ 

   1.2.7   ผูสอบบัญชีสหกรณเสนอตนเองเขารับงานสอบบัญชสีหกรณ  โดยมิได 

รับการทาบทามจากสหกรณนั้นเปนลายลกัษณอักษร 

  1.3   ผูสอบบัญชีสหกรณพบขอบกพรองที่มีลักษณะตองรายงานโดยเรงดวน  มิฉะนั้น 

จะเกิดความเสียหายตอสหกรณหรือตอสมาชิกอยางรายแรงแตไมไดดําเนนิการใหเปนไปตามระเบียบหรือ

คําแนะนําของทางราชการ 

  1.4   ผูสอบบัญชีสหกรณเสนอรายงานการสอบบัญชี  งบการเงนิและกระดาษทําการ

ตอนายทะเบยีนสหกรณ  เกนิกวา  90  วัน  นับแตวันที่ผูสอบบัญชีสหกรณลงลายมอืช่ือแสดงความเหน็ตอ

งบการเงิน 

 

 

 



  1.5   ผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติงานโดยมีขอบกพรองมากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

ในขอ 2  หรือกระทําซ้ําความผิดเดิมอีก  หรือเพิกเฉย  ไมพยายามปรบัปรุงการปฏบิัติงาน  ทัง้ ๆ ที่ถูกใหพกั

การเปนผูสอบบัญชีสหกรณมาแลว 
 2.  ลกัษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอไปนี้ถือวาเปนลักษณะของขอบกพรองมาก 
  2.1   การปฏิบตัิงานสอบบัญชีไมเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ      

ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  อยางมสีาระสาํคัญ  ในกรณีดังตอไปนี้    

   2.1.1   ผูสอบบัญชีสหกรณจัดทาํรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี ไมสอดคลองกับ

ขอเท็จจริงในงบการเงนิของสหกรณ  หรือนําเสนอขอมูลโดยไมมีมูลฐานจากขอเท็จจริงของสหกรณ 

   2.1.2  ผูสอบบัญชีไมไดใชวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  และ

ระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนดใหเหมาะสมแกกรณี  ซึ่งไมใชกรณีที่กลาวไวในขอ  1.1.3 

   2.1.3  ผูสอบบัญชีสหกรณไมปฏิบัติงานสอบบัญชีใหเปนไปตามแนวการสอบ-

บัญชี  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

  2.2   ผูสอบบัญชีปฏิบัติงานโดยขาดความระมัดระวังรอบคอบเปนผลใหขอบกพรอง 

ที่เกิดขึ้นมีสาระสําคัญ  โดยมิไดมีเจตนาหรือจงใจ  แตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังรอบคอบ   

ซึ่งจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณของผูประกอบวิชาชพี  ซึ่งผูสอบบัญชีสหกรณควรจะรูหรือใชความ 

ระมัดระวังไดแตหาไดใชอยางเพียงพอไม 

  2.3   ผูสอบบัญชีสหกรณหลีกเลี่ยงหรือไมไดความรวมมือกับทางราชการ ซึง่การ  

ไมใหความรวมมือนัน้กอใหเกิดความเสยีหายแกหนวยงานราชการที่เกีย่วของ  ในกรณีดังตอไปนี้ 

   2.3.1  ไมไดจัดสงแผนปฏิบตัิงานสอบบัญชีสหกรณประจําป 

   2.3.2  ไมจัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

   2.3.3  ไมจัดสงแนวการสอบบัญชี  ภายใน  15  วันนับแตวันทีเ่สร็จส้ิน 

การเขาตรวจสอบครั้งแรก 

2.3.4  ไมไดจัดสงรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป 

  2.4   ผูสอบบัญชสีหกรณเสนอรายงานการสอบบัญชี  งบการเงนิและกระดาษทําการ 

ตอนายทะเบยีนสหกรณ  เกนิกวา  60  วันแตไมเกิน  90  วนันับแตวนัทีผู่สอบบัญชีสหกรณลงลายมือช่ือ

แสดงความเหน็ตองบการเงนิ 

  2.5   ผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติงานโดยมขีอบกพรองปานกลางลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง

ในขอ 3  หรือกระทําซ้ําความผิดเดิมอีกทัง้ ๆ ที่ไดรับการภาคทัณฑไปแลว  แตเพกิเฉยหรือไมพยายาม

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  2.6   ผูสอบบัญชีสหกรณไมไดควบคุมใหผูชวยผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของผูสอบบัญชสีหกรณ 

 

 

 



 3.  ลกัษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอไปนี้ถือวาเปนลักษณะของขอบกพรองปานกลาง 
  3.1   ผูสอบบัญชีสหกรณเสนอรายงานการสอบบัญชี  งบการเงนิและกระดาษทําการ

ตอนายทะเบยีนสหกรณ  เกนิกวา  30  วันแตไมเกิน  60  วนั  นับแตวนัที่ผูสอบบัญชสีหกรณลงลายมือช่ือ 

แสดงความเหน็ตองบการเงนิ  

  3.2   ผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติงานโดยมีขอบกพรองนอยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

ในขอ 4  ทั้ง ๆ ที่ไดรับการตกัเตือนหรือทักทวงใหแกไขจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว  แตเพิกเฉยหรือไม

พยายามปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 
 4.  ลกัษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอไปนี้ถือวาเปนลักษณะของขอบกพรองนอย 
  4.1   ผูสอบบัญชีสหกรณเสนอรายงานการสอบบัญชี  หรือจัดทํากระดาษทาํการ

ผิดพลาดคลาดเคลื่อน   เนื่องจากขอมูลไมสัมพันธกับงบการเงนิของสหกรณ  หรือไมสอดคลองกบั

ขอเท็จจริงของสหกรณโดยขอคลาดเคลื่อนดังกลาวมีสาระสําคัญนอย 

  4.2   ผูสอบบัญชีสหกรณเสนอรายงานการสอบบัญชี  งบการเงนิและกระดาษทําการ

ตอนายทะเบยีนสหกรณ  เกนิกวา  15  วันแตไมเกิน  30  วนั  นับแตวนัที่ผูสอบบัญชสีหกรณลงลายมือช่ือ 

แสดงความเหน็ตองบการเงนิ 
5. การพจิารณาลักษณะขอบกพรองนอกเหนือจากทีป่ระกาศนี้ใหอยูในดุลยพินจิ 

ของคณะกรรมการจรรยาบรรณของผูสอบบัญชสีหกรณ      

                               ประกาศ  ณ  วนัที ่ 28  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2545 

              (ลงชื่อ)     สุพัตรา  ธนเสนวีัฒน 

          (นางสาวสพุัตรา   ธนเสนีวัฒน) 

             อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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