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ระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ ์

ว่าด้วยจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชสีหกรณ์  
พ.ศ. 2542 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 69 มาตรา 105 และมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์จึงกําหนดระเบียบ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบ
บัญชี พ.ศ. 2542” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนดระเบียบที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและ

วิธีปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รักษาการตามระเบียบน้ีและให้มีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
ข้อ 5 ในระเบียบน้ี  

 “ผู้สอบบัญชีสหกรณ์” หมายถึง 
5.1 ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ 
5.2 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 ที่

ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก หรือไม่ถูกเพิกถอน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามท่ี
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด หรือ 

5.3 ผู้ชํานาญงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ไว้ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 

ข้อ 6 หากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อใดข้อหน่ึง ดังจะ
กล่าวต่อไปน้ี ให้ถือว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์ผู้น้ันประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

ข้อ 7 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โดยยึดหลักความเสมอภาคใน
การให้บริการ และปฏิบัติตามมรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี 

ข้อ 8 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี และที่
นายทะเบียนกําหนด โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติการ และการบริหารงานของ
สหกรณ์ 

ข้อ 9 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา ของนายทะเบียนสหกรณ์และของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ 10 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ทําหน้าที่

กํากับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 11 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไม่พึงรับสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่าจากสหกรณ์ ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมที่พึงได้รับจากการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามข้อ 5.2 และข้อ 5.3 

  ทั้งน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีบังคับกับผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  มิถนุายน พ.ศ. 2542 
 

       
 

อภิชัย การุณยวนิช 
 (นายอภิชัย การุณยวนิช) 

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน 

นายทะเบียนสหกรณ์ 
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ระเบยีบกรมตรวจบญัชสีหกรณ ์

ว่าด้วยวิธพีิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบญัชสีหกรณแ์ละการอุทธรณ ์
พ.ศ. 2545 

 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อ 3       กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์จึงกําหนดระเบียบ ว่าด้วยวิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์และ  การ
อุทธรณ์ พ.ศ. 2545 ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการอุทธรณ์ พ.ศ. 2545” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบน้ีบังคับใช้กับผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม 
ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 

หมวดที่ 1 
คณะกรรมการจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ ์

ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์แต่งต้ัง โดยให้มีเจ้าหน้าที่พิจารณากรณีที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ปฏิบัติหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และพิจารณา
ในการถอนช่ือออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หรืองดการเสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
หรือวิธีการอ่ืนใดต่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

ข้อ 7 ในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์จะต้องมี
คณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธาน
คณะกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในที่ประชุมน้ัน การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
คณะกรรมการที่มาประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด 
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หมวดที่ 2 
วิธพีิจารณาจรรยาบรรณ 

ข้อ 8 การพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ให้พิจารณาจากข้อบกพร่องใน
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจําแนกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

8.1 ข้อบกพร่องร้ายแรง 
8.2 ข้อบกพร่องมาก 
8.3 ข้อบกพร่องปานกลาง 
8.4 ข้อบกพร่องน้อย 
ลักษณะของข้อบกพร่องแต่ละประเภทให้เป็นไปตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กําหนด 
ข้อ 9 สหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง ซึ่งพบหรือ 

รู้การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ มีสิทธิกล่าวหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ โดยทําข้อกล่าวหาเป็นหนังสือย่ืนต่อคณะกรรมการโดยผ่าน
เลขานุการคณะกรรมการภายใน 1 ปี นับจากวันที่รู้ถึงการประพฤติผิด แต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่มีการ
ประพฤติผิดเกิดขึ้น 

ข้อ 10 ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอข้อกล่าวหาต่อประธานกรรมการเพ่ือให้มีการ
ประชุมพิจารณาข้อกล่าวหา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อกล่าวหา 

ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อกล่าวหาน้ันไม่มีมูลพอที่รับฟังได้ให้
ยุติการพิจารณา และรายงานให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ที่ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหาทราบ 

ข้อ 12 ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจให้ผู้กล่าวหามาให้ถ้อยคําหรือนําพยาน 
หลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 13 ถ้าคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหาทําคําแก้ข้อกล่าวหาเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับข้อกล่าวหา ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหา
สามารถขอขยายระยะเวลาการทําคําแก้ข้อกล่าวหาได้ โดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่อคณะกรรมการก่อนครบ
กําหนดวันย่ืนแก้ข้อกล่าวหา หากคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันควร อาจขยายเวลาให้อีกไม่เกิน 30 วัน 

ข้อ 14 หากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหาไม่มาแก้ข้อกล่าวหาและไม่ย่ืนคําแก้ 
ข้อกล่าวหา ต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลากําหนดในข้อ 13 ให้ถือว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหา
ไม่ประสงค์ จะแก้ข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการพิจารณาข้อกล่าวหาต่อไปฝ่ายเดียวตามข้อเท็จจริงและ
หลักฐานที่ปรากฏในกรณีน้ีหากมีการดําเนินการตามข้อ 17 กับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหา ผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหาไม่มีสิทธิที่จะกล่าวอ้างข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มิได้ยกขึ้นมาแก้ 
ข้อกล่าวหาน้ันขึ้นเป็นเหตุอุทธรณ์ 

ข้อ 15 คณะกรรมการอาจขอให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหามาแก้ข้อกล่าวหาด้วย
ตนเอง พร้อมพยานหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการขอให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหามาแก้          
ข้อกล่าวหาต้องทําเป็นหนังสือและการมาแก้ข้อกล่าวหาต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขในข้อ 13 และข้อ 14  
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ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาข้อกล่าวหาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูก

กล่าวหา ประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์จริงตามข้อกล่าวหา หรือเห็นว่าไม่ผิดตาม      
ข้อกล่าวหา แต่ผิดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ในข้ออ่ืนที่ผู้กล่าวหามิได้กล่าวหา ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วให้ดําเนินการตาม
ข้อ 17 โดยเร็ว แล้วให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กล่าวหาและผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหาเพ่ือทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้สั่งให้ดําเนินการตามข้อ 17 แล้วรายงานให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบ 

ข้อ 17 กรณีที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ปฏิบัติงานบกพร่องตามข้อ 8 ให้คณะกรรมการ
พิจารณา ดังน้ี 

17.1 กรณีผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชนให้ดําเนินการดังน้ี 
(1) ถอนช่ือออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ถ้าการประพฤติผิด

จรรยาบรรณน้ัน เกิดจากการปฏิบัติงานที่ถือว่ามีข้อบกพร่องร้ายแรง 
(2) งดการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี ถ้าการ

ประพฤติผิดจรรยาบรรณน้ันเกิดจากการปฏิบัติงานที่ถือว่ามีข้อบกพร่องมาก 
(3) ให้ภาคทัณฑ์ ถ้าการประพฤติผิดจรรยาบรรณน้ันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานที่ถือว่ามีข้อบกพร่องปานกลาง 
(4) ให้ตักเตือนเป็นหนังสือ ถ้าการประพฤติผิดจรรยาบรรณน้ันเกิดจาก

การปฏิบัติงานที่ถือว่ามีข้อบกพร่องน้อย 
17.2 กรณีผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป็นข้าราชการให้ดําเนินการทางวินัยตามระเบียบ

ของทางราชการ 
 

หมวดที่ 3 
การอุทธรณ ์

ข้อ 18 สิทธิอุทธรณ์ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ มีในกรณีถูกดําเนินการตามข้อ 17 
เน่ืองจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการอุทธรณ์ พ.ศ. 2545 

ข้อ 19 การอุทธรณ์ให้ทําเป็นหนังสือโดยย่ืนต่อคณะกรรมการ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับทราบคําสั่งตามข้อ 17 

หนังสืออุทธรณ์ต้องระบุข้อโต้แย้งแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ และมีลายมือ
ช่ือของผู้อุทธรณ์ โดยต้องช้ีแจงว่าการพิจารณาของผู้ออกคําสั่ง ดําเนินการโดยไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร 

ข้อ 20 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามข้อ 17 ของคณะกรรมการ เว้นแต่
จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยคณะกรรมการน้ันเอง 
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ข้อ 21 เมื่อคณะกรรมการได้รับอุทธรณ์แล้วให้ดําเนินการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่

วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยให้ผู้อุทธรณ์และผู้ที่เก่ียวข้องมีโอกาสช้ีแจงและคัดค้านคําสั่ง ตามข้อ 17 ได้ 
ในกรณีมีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ให้ขยายระยะเวลา

พิจารณาได้อีกไม่เกิน 30 วัน โดยให้บันทึกเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูก

ดําเนินการตามข้อ 17 ลงลายมือช่ือรับทราบในหนังสือแจ้งการดําเนินการเป็นวันที่รับทราบ 
ถ้ามีการแจ้งการดําเนินการเป็นหนังสือ แต่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไม่ยอมลงลายมือช่ือ

รับทราบ ให้ผู้แจ้งบันทึกวัน เวลา และสถานท่ีที่แจ้ง และลงลายมือช่ือผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็น
หลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งน้ันเป็นวันรับทราบ 

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูกดําเนินการได้โดยตรง ให้แจ้งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 

ในกรณีเช่นน้ีเมื่อล่วงพ้น 30 วันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ถูกดําเนินการได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้วให้ถือว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ที่ถูกดําเนินการได้รับทราบแล้ว 

ข้อ 23 ในกรณีจําเป็นและสมควรคณะกรรมการอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง
เพ่ิมเติมได้ รวมท้ังอาจทําการสอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความถูกต้องเหมาะสม 

ข้อ 24 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ 21 แล้ว ให้เสนอความเห็น
ต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการดังต่อไปน้ี 

24.1 ถ้าเห็นว่าการดําเนินการในเร่ืองที่อุทธรณ์ถูกต้องเหมาะสมแล้วให้ยก
อุทธรณ์ 

24.2 ถ้าเห็นว่าการดําเนินการในเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ถูกต้องเหมาะสม ให้พิจารณา
สั่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเหมาะสม 

24.3 ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และมีความเป็นธรรม ให้ดําเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี 

ข้อ 25 เมื่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พิจารณาสั่งการประการใดตามข้อ 24 แล้ว
ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วันทําการ 

การวินิจฉัยสั่งการของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในเรื่องอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2545 

       
         

 
 
   
 
   
 

สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 
(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์) 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์



 
 

 
ประกาศกรมตรวจบญัชสีหกรณ ์

เรื่อง ลกัษณะข้อบกพร่องทีใ่ชป้ระกอบการพิจารณาจรรยาบรรณของ 
ผู้สอบบญัชสีหกรณ ์

 
 
  อาศัยอํานาจตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อ 3 และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์และการอุทธรณ์ พ.ศ. 2545 ข้อ 8 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเห็นสมควรกําหนดลักษณะ
ข้อบกพร่องเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ดังน้ี 

  1. ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นลักษณะของข้อบกพร่องร้ายแรง  
1.1 การปฏิบัติงานสอบบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่นาย

ทะเบียนสหกรณ์กําหนด อย่างมีสาระสําคัญมาก ในกรณีดังต่อไปน้ี 
1.1.1 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเง่ือนไข ทั้งๆ ที่

สหกรณ์มีการปฏิบัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนดอย่างมีสาระสําคัญมากต่องบการเงิน ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
(2) การจําหน่ายหน้ีสูญหรือตัดค่าสินค้าเสื่อมชํารุด 
(3) คํานวณค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ต้อง

ตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 
(4) ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการนําเงินไปลงทุนในนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งไม่

เป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ ซึ่งการลงทุนน้ันมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของสหกรณ์เน่ืองจากมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากการลงทุนน้ัน 

(5) ไม่ได้เปิดเผยเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นหลังวันที่ในงบการเงินแต่ก่อน
วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

(6) มิได้เปิดเผยข้อความและรายการอันอาจทําให้เกิดการหลงผิดหรือ
เสียหายแก่สหกรณ์น้ันหรือแก่บุคคลที่เก่ียวข้องอย่างมาก 

(7) มิได้แสดงรายการและข้อมูลทางการเงินโดยถูกต้องตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดโดยมีสาระสําคัญมาก  

(8) มิได้จัดทําตามที่กฎหมายและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม, เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีบางส่วน
สูญหาย/ไม่ครบถ้วน, การบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงโดยมีสาระสําคัญมาก 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

 
กรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นไม่เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบที่ 

นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด จะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงหากสหกรณ์มีเหตุผลจําเป็น และได้
เสนอเร่ืองเพ่ือขอรับการผ่อนคลายในการปฏิบัติต่อนายทะเบียนสหกรณ์จนได้รับความเห็นชอบ และ
สหกรณ์ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการผ่อนคลายน้ัน ในงบการเงินอย่างเพียงพอแล้ว 

1.1.2 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไม่ได้กําหนดแนวการสอบบัญชี โดยคํานึงถึงผลจาก
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ทําให้การกําหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตตรวจสอบ
บัญชี ไม่รัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละสหกรณ์ 

1.1.3 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้เหมาะสมแก่กรณี หรือไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดทดแทน
เพ่ือพิสูจน์ความมีอยู่จริงของรายการที่มีสาระสําคัญมากต่องบการเงิน ดังน้ี 

(1) ไม่มีการตรวจนับเงินสด 
(2) ไม่ได้ยืนยันยอดเงินฝาก และไม่ได้จัดทํางบพิสูจน์ยอด   เงินฝาก ใน

กรณีที่มีความแตกต่างระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีของสหกรณ์และหลักฐานของทางธนาคาร หรือ
สหกรณ์ผู้รับฝาก 

(3) ไม่ได้ขอคํายืนยันยอดลูกหน้ี/เจ้าหน้ี/ทุนเรือนหุ้น 
(4) ไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
(5) ไมได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิและความมีอยู่จริงของเงิน

ลงทุน 
1.1.4 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จัดทํากระดาษทําการไม่น่าเช่ือถือหรือไม่สามารถ

พิสูจน์ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด เช่น 
(1) การนับเงินสดไม่มีการลงลายมือช่ือเจ้าหน้าที่และวันที่ตรวจนับ 
(2) ไม่มีหนังสือยืนยันยอดเงินฝาก 
(3) ไม่มีหนังสือยืนยันยอดเจ้าหน้ีและลูกหน้ี 

1.2 การปฏิบัติของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักด์ิแห่ง
วิชาชีพ ในกรณีต่อไปน้ี 

1.2.1 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยไม่ได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใดๆ 

1.2.2 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประพฤติ หรือมีเจตนา หรือส่อเจตนาสนับสนุนให้
ผู้อ่ืนกระทําการโดยทุจริต เช่น ซ่อนเร้น ปลอมแปลง ทําลาย หรือแก้ไขหลักฐานทางบัญชี เพ่ือให้มีการ
รายงานเท็จในบัญชี เป็นผลให้งบการเงินผิดจากความจริงโดยคาดหวัง หรือมุ่งที่จะหลีกเลี่ยงปกปิดหรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

1.2.3 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์แจ้งข้อความหรือจัดทําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อ
ทางราชการ 

(1) แจ้งข้อความหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

(2) แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง
ในการให้คําช้ีแจงการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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1.2.4 โฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาด้วยประการใดๆ ซึ่งการประกอบการ

แสดงคุณสมบัติ ตลอดจนผลงานต่างๆ ของผู้ช่วยสอบบัญชี และสํานักงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์น้ันวิชาชีพ
สอบบัญชี เว้นแต่การแสดงช่ือ คุณวุฒิ ที่อยู่หรือช่ือของที่ต้ังสํานักงาน ทั้งน้ีให้รวมถึงการโฆษณาโดยด้วย 

1.2.5 ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ เพ่ือเป็นการจูงใจให้บุคคล
อ่ืน แนะนําหรือจัดหางานการสอบบัญชีให้ทํา รวมทั้งกรณีเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากบุคคล
อ่ืน ในเมื่อบุคคลน้ันได้รับงานเพราะการแนะนําหรือการจัดหางานในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

1.2.6 กําหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงตํ่าของยอดเงิน
หรือของมูลค่าทรัพย์สินใดที่ตนสอบบัญชี หรือมีส่วนร่วมในการสอบบัญชีเป็นเกณฑ์ 

1.2.7 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เสนอตนเองเข้ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมิได้รับ
การทาบทามจากสหกรณ์น้ันเป็นลายลักษณ์อักษร 

1.3 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์พบข้อบกพร่องที่มีลักษณะต้องรายงานโดยเร่งด่วน มิฉะน้ันจะ
เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์หรือต่อสมาชิกอย่าร้ายแรงแต่ไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบหรือ
คําแนะนําของทางราชการ 

1.4 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เสนอรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทําการต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ลงลายมือช่ือแสดงความเห็นต่องบ
การเงิน 

1.5 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ปฏิบัติงานโดยมีข้อบกพร่องมากลักษณะใดลักษณะหน่ึงในข้อ 
2 หรือกระทําซ้ําความผิดเดิมอีก หรือเพิกเฉยไม่พยายามปรับปรุงการปฏิบัติงาน ทั้งๆ ที่ถูกให้พักการเป็น
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มาแล้ว 

 2. ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นลักษณะของข้อบกพร่องมาก 
2.1 การปฏิบัติงานสอบบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่นาย

ทะเบียนสหกรณ์กําหนด อย่างมีสาระสําคัญ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
2.1.1 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชี ไม่สอดคล้องกับ

ข้อเท็จจริงในงบการเงินของสหกรณ์ หรือนําเสนอข้อมูลโดยไม่มีมูลฐานจากข้อเท็จจริงของสหกรณ์ 
2.1.2 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ

ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้เหมาะสมแก่กรณี ซึ่งไม่ใช่กรณีที่กล่าวไว้ในข้อ 1.3 
2.1.3 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไม่ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามแนวการสอบ

บัญชี โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
2.2 ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานโดยขาดความระมัดระวังรอบคอบเป็นผลให้ข้อบกพร่องที่

เกิดขึ้นมีสาระสําคัญ โดยมิได้มีเจตนาหรือจงใจ แต่กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังรอบคอบ ซึ่งจัก
ต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ควรจะรู้หรือใช้ความระมัดระวัง
ได้แต่หาได้ใช้อย่างเพียงพอหรือไม่ 

2.3 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์หลีกเลี่ยงหรือไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ซึ่งการไม่ให้
ความร่วมมือน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ในกรณีดังต่อไปน้ี 

2.3.1 ไม่ได้จัดส่งแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ประจําปี 
2.3.2 ไม่จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
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2.3.3 ไม่จัดส่งแนวการสอบบัญชี ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการเข้า

ตรวจสอบครั้งแรก 
2.3.4 ไม่ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 

2.4 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เสนอรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทําการต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ เกินว่า 60 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ลงลายมือช่ือแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน 

2.5 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ปฏิบัติงานโดยมีข้อบกพร่องปานกลาง ลักษณะใดลักษณะ
หน่ึงในข้อ 3 หรือกระทําซ้ําความผิดเดิมอีกทั้งๆ ที่ได้รับการภาคทัณฑ์ไปแล้ว แต่เพิกเฉยหรือไม่พยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

2.6 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไม่ได้ควบคุมให้ผู้ ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

3. ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นลักษณะของข้อบกพร่องปานกลาง 
3.1 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เสนอรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทําการต่อ

นายทะเบียนสหกรณ์ เกินกว่า 30 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ลงลายมือช่ือแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน 

3.2 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ปฏิบัติงานโดยมีข้อบกพร่องน้อยลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 
ข้อ 4 ทั้งๆ ที่ได้รับการตักเตือนหรือทักท้วงให้แก้ไขจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว แต่เพิกเฉยหรือไม่
พยายามปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

4. ลกัษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลักษณะของข้อบกพร่องน้อย 
4.1 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เสนอรายงานการสอบบัญชี หรือจัดทํากระดาษทําการ

ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เน่ืองจากข้อมูลไม่สัมพันธ์กับงบการเงินของสหกรณ์ หรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ของสหกรณ์โดยข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าวมีสาระสําคัญน้อย 

4.2 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เสนอรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทําการต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ เกินกว่า 15 วันแต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ลงลายมือช่ือ
แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

5. การพิจารณาลักษณะข้อบกพร่องนอกเหนือจากที่ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 
 

       
         
 
 
 

สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 
(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์) 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 




