.....................ร่าง/พิมพ์/ตรวจ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี โทร 0 2628 5268
ที่ กษ ๐๔๐๔/
วันที่
กันยายน ๒๕๕9
เรือ่ ง คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การรายงานข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ์”
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10/หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์/ผูม้ ีหน้าที่
กํากับสหกรณ์ /
ตามหนังสื อ กรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์ที่ กษ 0404/ว 75 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการรายงานข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการ
กํากับสหกรณ์ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 /หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์/
ผู้สอบบัญชี/ผู้มีหน้าที่กํากับสหกรณ์ เพื่อทราบและถือปฏิบัติไปแล้ว นั้น
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอยกเลิกหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่อ้างถึงข้างต้น และให้ถือปฏิบัติ
ตามคําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การรายงานข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี
หรือการกํากับสหกรณ์ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความข้อ 4 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการใช้อํานาจสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี พ.ศ. 2559
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ทราบและแจ้ ง เวี ย นให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์ ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป
(นายสมปอง อินทร์ทอง)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สําเนาคูฉ บับ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
เทเวศร กทม. 10200

ที่ กษ 0404/ว
กันยายน 2559

เรื่อง คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง การรายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบหรือการกํากับสหกรณ
เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณ
อางถึง หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณที่ กษ 0404/ว 77 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
สิ่งที่สงมาดวย คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง การรายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบหรือการกํากับสหกรณ
ตามหนั ง สื อ ที่ อ า งถึ ง กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ไ ด แ จ ง เวี ย นแนวทางปฏิ บั ติ ก ารรายงาน
ขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ ใหผูสอบบัญชีสหกรณ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติไปแลว นั้น
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ขอยกเลิกหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณที่อางถึงขางตน และใหถือปฏิบัติ
ตามคําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง การรายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี
หรือการกํากับสหกรณ ตามที่แนบมาพรอมนี้ เพื่อใหเปนไปตามความขอ 4 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการใชอํานาจสั่งการใหสหกรณแกไขขอบกพรองทางการเงินการบัญชี พ.ศ. 2559 ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง อินทรทอง)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
โทร. 0 2628 5240 – 59 ตอ 3421
โทรสาร 0 2282 1019

อมรรัตน ราง/พิมพ/ทาน.....................ตรวจ

คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ เรือ่ ง การรายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ

คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ
เรื่อง การรายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ
-----------------------------เพื่อใหการรายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ
เสนอให ร องนายทะเบี ย นสหกรณ ที่แ ต ง ตั้ ง จากผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานส ง เสริ ม สหกรณ ก รุ ง เทพมหานคร
พื้นที่ 1 - 2 หรือสหกรณจังหวัดที่รับผิดชอบสหกรณนั้น ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการใชอํานาจสั่งการใหสหกรณแกไขขอบกพรองทางการเงิน
การบัญชี พ.ศ. 2559 และความตามขอ 4 ของระเบียบฯ ดังกลาว ใหอํานาจกรมตรวจบัญชีสหกรณในการ
ออกคําแนะนําเกี่ยวกับการรายงานขอบกพรองที่ตองใหนายทะเบียนสหกรณใชอํานาจสั่งการใหคณะกรรมการ
ดําเนิน การปฏิบัติการ ตามมาตรา 22 แหงพระราชบั ญญั ติสหกรณ พ.ศ. 2542 กรมตรวจบั ญชี สหกรณ
จึงออกคําแนะนําการรายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ในคําแนะนํานี้
“ผูสอบบัญชีสหกรณ” หมายความวา ผูสอบบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณแตงตั้งตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 แบงเปน
(1) ผูสอบบัญชีภาครัฐ ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณที่ไดรับ
การแตงตั้งจากนายทะเบียนสหกรณใหเปนผูสอบบัญชีสหกรณ
(2) ผูสอบบัญชีภาคเอกชน ไดแก บุคคลที่มิใชขาราชการ หรือพนักงานราชการของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ แตไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีภาคเอกชนไวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไดรับการแตงตั้งจาก
นายทะเบียนสหกรณใหเปนผูสอบบัญชีสหกรณ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนพนักงานเจ าหนาที่เ พื่อปฏิบั ติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 โดยนายทะเบีย นสหกรณ
ไดมอบหมายอํานาจหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ 14/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
“ผูมีหนาที่กํากับสหกรณ” หมายความวา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณหรือนักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีระดับชํานาญการพิเศษ หรือระดับชํานาญการที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
การบัญชีและการสอบบัญชี หรือหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณใหเขากํากับสหกรณ
“พื้นที่การกํากับสหกรณ” หมายความวา พื้นที่การกํากับสหกรณที่สอบบัญชีโดยภาคเอกชน
ที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนั้น สําหรับการกํากับสหกรณในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหอยู
ในความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ก รุ ง เทพมหานคร หรื อ สํ า นั ก มาตรฐานการบั ญ ชี
และการสอบบัญชี ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
“ขอบกพรอง” หมายความวา ลักษณะของขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสหกรณ หรือการ
บันทึกบัญชีของสหกรณ โดยที่ขอผิดพลาดนั้นกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ
อยางมีสาระสําคัญ หรือการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎระเบียบซึ่งสหกรณไมแกไข ผูสอบบัญชีสหกรณหรือผูมีหนาที่
กํากับสหกรณเมื่อตรวจพบแลวตองแจงใหสหกรณแกไข และตองเสนอนายทะเบียนสหกรณดําเนินการสั่งการ
ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหากลาชาหรือไมแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดอาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรือเสื่อมเสียผลประโยชนตอสหกรณหรือสมาชิกได

คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ เรือ่ ง การรายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ

“ขอสังเกต” หมายความวา ลักษณะของขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสหกรณ หรือการ
บันทึกบัญชีของสหกรณ ซึ่งสามารถแกไขปรับปรุงได โดยขอผิดพลาดนั้นไมกระทบตอผลการดําเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของสหกรณอยางมีสาระสําคัญ หรื อยังไมกอใหเกิดความเสี ยหาย ซึ่งผูสอบบัญชีสหกรณ
หรือผูมีหนาที่กํากับสหกรณเมื่อตรวจพบแลวตองแจงใหสหกรณแกไขใหถูกตอง
ขอ 2 ประเภทของขอบกพรองหรือขอสังเกต
2.1 ขอบกพรองหรือขอสังเกตทางการเงินการบัญชี
2.1.1 ขอบกพรองหรือขอสังเกตทางการบัญชี ทีเ่ กิดจากการที่สหกรณไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
มาตรา 65 และมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดแก
(๑) จัดทําบัญชีไมเปนไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด เชน
- สมุ ด บั น ทึ ก รายการขั้ น ต น ได แ ก สมุ ด เงิ น สด หรื อ สมุ ด สรุ ป ประจํ า วั น
สมุดซื้อสินคา สมุดขายสินคา สมุดรายไดคาบริการ สมุดรายวันทั่วไป
- สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ไดแก สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือสมุด
รวมบัญชีทั่วไป
- บัญชียอยและทะเบียนคุมตางๆ เชน บัญชียอยลูกหนี้ เจาหนี้ และเงินรับฝาก
ทะเบียนคุมสินคา วัตถุดิบ สินทรัพยถาวรและสมาชิกและการถือหุน เปนตน
- งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
(๒) จัดทําบัญชีไมถูกตองตามความเปนจริง เชน
- บันทึกรายการบัญชีไมตรงกับเอกสารหลักฐานหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เชน
บันทึกรายการถอนเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000.00 บาท แตความเปนจริงตองบันทึกรายการถอนเงิน
ฝากธนาคาร จํานวน 100,000.00 บาท
- มีรายการซื้อสินคาหรือขายสินคา แตสหกรณไมบันทึกรายการซื้อหรือขาย
ที่เกิดขึ้น โดยอางวาเปนการจัดสวัสดิการใหสมาชิกสหกรณ
- สหกรณขายสินคาเปนเงินเชื่อ ณ วันที่ขายสินคาไมบันทึกบัญชี แตจะบันทึก
บัญชีขายสินคาตอเมื่อไดรับเงินคาสินคา
(๓) บันทึกบัญชีไมเรียบรอย ไมเปนปจจุบัน ไมบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
ในวันที่เกิดรายการนั้น สําหรับรายการอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับเงินสดไมบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน 3 วัน
นับแตวันที่เกิดรายการ เชน
- ณ ป จจุ บันวั นที่ 30 สิ งหาคม 2559 สหกรณ บั นทึกรายการในสมุดเงิ นสด
ถึงวันสิ้นปทางบัญชีวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จากนั้นสหกรณยังไมสามารถบันทึกบัญชีแตอยางใด
- ลูกหนี้ ผลิ ตภั ณฑ นมโอนเงิ นชํ าระหนี้ เข าบั ญชี เงิ นฝากธนาคารของสหกรณ
ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 สหกรณไมบันทึกรายการรับชําระหนี้ในวันดังกลาว โดยจะทํารายการรวมยอดบันทึก
รายการ รับชําระหนี้ ณ วันสิ้นเดือน
- มีรายการโอนเงิ นเข าบั ญชี เงิ นฝากธนาคารของสหกรณ เพื่ อชําระคาสิ นค า
จากผูซื้อ แตสหกรณมิไดบันทึกรายการบัญชีทันทีที่เกิดรายการ แตจะทําการบันทึกรายการบัญชีเมื่อไดรับรายงาน
การรับซื้อและรายการโอนเงินจากผูซื้อ เปนผลใหรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณแตกตางจากรายงาน
ของธนาคาร
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(๔) เอกสารประกอบการลงบั ญชี ไม สมบูรณหรือไม ครบถวน ได แก เอกสารชํ ารุ ด
เอกสารเสียหาย เอกสารสูญหาย หรือเอกสารไมถูกตอง เชน
- สหกรณบันทึกบัญชีซื้อสินคาโดยใชเอกสารประกอบการจายเปนใบสงของ
ผูขายแทนใบเสร็จรับเงิน หรือใชสําเนาใบเสร็จรับเงินจากโทรสาร
- สหกรณจัดทําสัญญากูเงินและหนังสือค้ําประกันไมครบถวน รวมทั้งการลงลายมือ
ชื่อผูกู ผูค้ําประกันและผูอนุมัติเงินกูไมครบถวน
- สหกรณบันทึกบัญชีขายสินคาเปนเงินเชื่อ แตไมมีเอกสารหลักฐานประกอบ
การบันทึกบัญชี
- ใบรับเงินกูไมมีลายมือชื่อผูรับเงิน
(๕) ไมปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่ง ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด เกี่ยวกับ
การบัญชีและตามมาตรฐานการบัญชี เชน ระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546 เปนตน
(๖) ไมจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน หรือจัดทํางบแสดงฐานะการเงินไมเปนไปตาม
ที่กําหนดไวตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 สงผลใหสหกรณไมสามารถนําเสนอ
งบการเงินตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติไดภายใน 150 วันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
2.1.2 ขอบกพรองหรือขอสังเกตทางการเงิน ซึ่งมีมูลเหตุที่เกิดจากการไมปฏิบัติตาม ระเบียบ
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ใหพิจารณาวาการไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวทําใหเกิด
ขอบกพรองทางการเงินอยางไร เชน
(๑) การรับเงิน การจายเงิน ไมมีเอกสารหลักฐานใบสําคัญหรือไมมีใบเสร็จรับเงิน เชน
- จายคาใชจายในการกอสรางบานโครงการเคหะสถานของสหกรณบริการไมมี
ใบเสร็จรับเงิน
- ถอนเงินสดจากธนาคารเพื่อซื้อสินคาโดยมีการตรวจรับสินคาเรียบรอยแตไมมี
หลักฐานการซื้อสินคา
- เจาหนาที่การเงินทําหนาที่รับจายเงิน เมื่อสมาชิกนําเงินมาชําระหนี้ไมออก
ใบเสร็จรับเงิน แตบันทึกสมุดคูมือของสมาชิก
(2) เก็บรักษาเงินสดเกินกวาที่ระเบียบสหกรณกําหนดเปนประจํา เชน ระเบียบของ
สหกรณกําหนดใหเก็บรักษาเงินสดไวไดไมเกินวันละ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แตเมื่อตรวจบัญชีเงินสดคงเหลือ
ระหวางวันที่ ๑๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕59 ปรากฏวาสวนใหญสหกรณมีเงินสดคงเหลือในระหวางวันที่ดังกลาว
เกินกวา ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(3) ไมจัดทํางบทดลอง งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงินฝากในบัญชีของสหกรณ
และหลักฐานของธนาคารไมตรงกัน) รวมทั้งไมสรุปเกี่ยวกับการรับจายเงิน เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
2.2 ขอบกพรองหรือขอสังเกตอื่น
ผูสอบบัญชีสหกรณหรือผูมีหนาที่กํากับสหกรณสามารถพิจารณาจากลักษณะของขอบกพรอง
หรือขอสังเกตที่มีมูลเหตุมาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และการทุจริต การดําเนินการ
นอกกรอบวัตถุประสงคตามขอบังคับสหกรณ รวมทั้งพฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย
ผลประโยชนของสหกรณและสมาชิก หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณเปนมูลคาสูงและกระทบ
เปนวงกวาง เชน
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- การจายเงินกูส ามัญแกสมาชิกเกินวงเงินที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 1,000,000.00 บาท แตสหกรณจายเงินกูเกินกวาวงเงินกูที่กําหนด
แกสมาชิกเปนจํานวนมาก
- สหกรณออมทรัพยดําเนินธุรกิจศูนยสัมมนา เพื่อเปนศูนยอบรมใหความรูแกสมาชิกและ
บุคคลทั่วไป ซึ่งเปนการดําเนินการนอกกรอบวัตถุประสงคและอํานาจกระทําการของสหกรณ
- การตรวจสอบสั ญญาจั ดจ างเจ าหน าที่ และหลั กประกั น พบว าเจ าหน าที่ 5 ราย ไม มี
สัญญาค้ําประกันใหตรวจสอบ และสหกรณไมมีการทบทวนสถานภาพของผูค้ําประกันและหลักทรัพยทุกป
ตามระเบียบสหกรณ วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
- เจาหนาที่สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิกไมนําเงินเขาบัญชีสหกรณ เปนเหตุใหวันสิ้นป
มีเงินสดขาดบัญชี
- ผลจากการสอบทานหนี้โดยตรงกับสมาชิก พบวามีลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ จํานวน 49 ราย
เปนเงิน 7,550,000.00 บาท
ขอ 3. วิธีการรายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ
เมื่อผูสอบบัญชีสหกรณหรือผูมีหนาที่กํากับสหกรณเขาตรวจสอบบัญชี หรือเขากํากับสหกรณ
แลวตรวจพบความบกพรอง ใหดําเนินการดังนี้
(1) แจ งด ว ยวาจา กรณี สหกรณบั นทึ กบัญชีไมถูกต อง สามารถแกไขปรับ ปรุ งบัญชีไดทัน ที
และไมกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ ใหผูสอบบัญชีสหกรณหรือผูมีหนาที่กํากับสหกรณ
แจงดวยวาจากับสหกรณเพื่อแกไขทันทีที่ตรวจพบ เชน
- สหกรณรับเงินคาหุนจากนาย ก. แตไปบันทึกบัญชีเพิ่มคาหุนใหกับนางสาว ก.
- สหกรณบันทึกรายได หรือ คาใชจาย ผิดประเภท หรือ ผิดหมวดบัญชี
- สหกรณจัดทําทะเบียนคุมสินคาไมเรียบรอย บันทึกรายการผิดประเภทสินคา
(2) แจงเปนลายลักษณอักษร กรณีตรวจพบขอบกพรองหรือขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี
หรือการกํากับสหกรณ โดยจัดทําหนังสือแจงผลการตรวจพบ เพื่อแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและ
ดําเนินการแกไข
ขอ 4. ขั้นตอนการรายงาน
4.1 กรณีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี
4.1.1 ผูส อบบัญชีภาครัฐ ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) วิเ คราะหขอเท็จ จริ งที่ตรวจพบ ที่เ กิดขึ้น วาเป น ขอบกพรองหรื อข อสั งเกต
โดยพิจารณาจากขอเท็จจริง และผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต
(2) จัดทําหนังสือแจงผลการตรวจพบใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและดําเนินการ
แกไขเมื่อหัวหนาสํานักงานใหความเห็นชอบแลว
(3) จั ดทําหนั งสือเสนอหัวหนาสํานั กงานตรวจบั ญชีสหกรณในพื้ นที่ ของสหกรณ
ที่รับตรวจสอบบัญชี เพื่อรายงานขอเท็จจริงที่ตรวจพบ การปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคั บ
และผลกระทบ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี) และเสนอความเห็นวา
ขอเท็จจริงที่ตรวจพบขอใดเปนขอบกพรองที่อาจทําใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชนตอสหกรณ
และสมาชิ กอย างมี สาระสําคั ญ เห็นควรเสนอพนั กงานเจ าหน าที่ พิจารณาเพื่ อรายงานให นายทะเบี ยนสหกรณ
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่
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4.1.2 ผูส อบบัญชีภาคเอกชน ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) วิเ คราะหขอเท็จ จริ งที่ตรวจพบ ที่เ กิดขึ้น วาเป น ขอบกพร องหรื อข อสั งเกต
โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงและผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต
(2) จั ดทํ า หนั งสื อแจ ง ผลการตรวจพบให คณะกรรมการดํ าเนิ น การทราบและ
ดําเนินการแกไข
(3) จัดทําหนังสือเสนอหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในพื้นที่ของสหกรณ
ที่รับตรวจสอบบัญชี สําหรับสหกรณที่จัดจางผูสอบบัญชีภาคเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหผูสอบบัญชี
ภาคเอกชนจัดทําหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เพื่อรายงานขอเท็จจริง
ที่ตรวจพบการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และผลกระทบ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
พรอมทั้งแนบเอกสารประกอบ (ถามี) และสําเนาหนังสือแจงประธานกรรมการสหกรณ ตลอดจนเสนอความเห็นวา
ขอตรวจพบข อใด เปนขอบกพร องที่อาจทําใหเ กิดความเสี ยหายหรือเสื่ อมเสี ยผลประโยชนตอสหกรณ และ
สมาชิกอย างมีสาระสําคัญ ใหเสนอพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเพื่อรายงานใหนายทะเบี ยนสหกรณพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
4.2 กรณีตรวจพบจากการกํากับสหกรณ
ผูมีหนาที่กํากับสหกรณ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 4.1.1 กรณีสหกรณที่อยูภายใตพื้นที่
การกํ ากั บ ของสํ า นั กมาตรฐานการบั ญชี และการสอบบั ญชี ให ผู มีห น าที่ กํากั บ สหกรณ จั ดทํ าหนั ง สื อเสนอ
ผู อํา นวยการสํ า นั ก มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละการสอบบั ญ ชี สํ า หรั บการจั ดทํ าหนั งสื อแจ งผลการตรวจพบให
คณะกรรมการดํ าเนิ นการทราบและดํ า เนิ น การแก ไ ข มอบหมายให ผู อํา นวยการสํ า นั ก มาตรฐานการบั ญ ชี
และการสอบบัญชี และหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ เปนผูมีอํานาจลงนามในการแจงผลการกํากับสหกรณ
4.3 หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) พิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ งที่ตรวจพบตามหนั งสื อของผู ส อบบั ญชี ส หกรณ ห รื อผู มีห น า ที่
กํากับสหกรณ ตามขอ 4.1 และขอ 4.2 ทีส่ รุปผลการตรวจพบและเอกสารหลักฐานประกอบวา เปนขอบกพรองที่มี
เหตุอันควรที่ตองสั่งการ และใหความเห็นตอผูสอบบัญชีภาครัฐและผูมีหนาที่กํากับสหกรณ สําหรับกรณีผูสอบบัญชี
ภาคเอกชนใหพิจารณาลักษณะความบกพรองที่ตองเสนอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อพิจารณาใหนายทะเบียนสหกรณ
ใชอํานาจสั่งการ
ในกรณี พ บว า สหกรณ มี ข อ บกพร อ งทางการเงิ น การบั ญ ชี หรื อ การปฏิ บั ติ ก ารของ
คณะกรรมการดํ าเนิ นการของสหกรณ อันเกิ ดจากการทุ จริ ตและปฏิ บัติไม ถูกต องตามกฎระเบี ยบ หรื อมีร ะบบ
ที่สอใหเกิดการทุจริต หรือละเวนการปฏิบัติที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอสหกรณหรือสมาชิกเปนมูลคาสูง
อยางมีสาระสําคัญ และกระทบเปนวงกวางได รวมทั้งสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจารณาแลวเห็นวาตองใช
อํานาจสั่ งการใหร ายงานอธิ บ ดีกรมตรวจบั ญชี สหกรณ ทราบโดยเร็ ว และสําเนาให ผูอํานวยการสํ านั กงาน
ตรวจบัญชีสหกรณในพื้นที่ทราบดวย
(2) กรณีขอเท็จจริงที่ตรวจพบเปนขอบกพรอง ใหจัดทําหนังสือรายงานขอบกพรองที่ตรวจพบ
โดยรายงานขอเท็จจริงที่ตรวจพบ การปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และผลกระทบ หรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรณีเปนขอบกพรองทางการเงินการบัญชีใหเสนอวิธีการและระยะเวลาแกไขขอบกพรอง
การรายงานขอบกพรองใหเสนอผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 - 10 หรือผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
การบัญชีและการสอบบัญชี ในฐานะพนักงานเจาหนาที่พิจารณา รวมทั้งแนบสําเนาหนังสือแจงประธานกรรมการ
และเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี)
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(3) กรณีขอเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งหมดเปนขอสังเกต ใหจัดทําหนังสือสงสําเนาขอสังเกต
จากการตรวจสอบบัญชีหรื อการกํากับสหกรณ ใหผู อํานวยการสํ านักงานตรวจบั ญชีสหกรณที่ 1 – 10 หรื อ
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ทั้งนี้ ใหสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสําเนาหนังสือแจงผลการตรวจสอบบัญชีและหนังสือ
แจงผลการกํากับสหกรณใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2 หรือสหกรณจังหวัด
ที่รับผิดชอบทราบเพื่อดําเนินการตอไป
4.4 ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๑ – ๑๐ หรือผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชี
และการสอบบัญชี ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ ใหพิจารณารายงานขอบกพรองที่ตรวจพบและดําเนินการดังนี้
(1) หากเห็นวาขอบกพรองที่ตรวจพบไมมีเหตุอันควรที่ตองสั่งการ ใหแจงหัวหนาสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณเพื่อแจงผูสอบบัญชีสหกรณหรือผูมีหนาที่กํากับสหกรณทราบ และจัดทําหนังสือสงขอสังเกต
ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ เสนอใหนายทะเบียนสหกรณทราบ
(2) หากเห็ นว าข อบกพร องที่ ตรวจพบมี เหตุ อั นควรที่ ต องสั่ งการตามที่ หั วหน าสํ านั กงาน
ตรวจบั ญชี ส หกรณ เสนอมาให จั ดทํ าหนั งสื อแจ งข อบกพร องที่ ตรวจพบ เพื่ อเสนอให น ายทะเบี ย นสหกรณ
ดําเนินการสั่งการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ขอ 5. แนวทางในการกําหนดระยะเวลาในการแกไขขอบกพรองดานการเงินการบัญชีของสหกรณ
แตละกรณี
(1) สมุ ด บั น ทึ ก รายการขั้ น ต น ได แก สมุ ด เงิ น สด หรื อ สมุ ด สรุ ป ประจํ า วั น สมุ ด ซื้ อ สิ น ค า
สมุดขายสินคา สมุดรายไดคาบริการ สมุดรายวันทั่วไป บันทึกรายการในสมุดบัญชี จัดทําใหแลวเสร็จภายใน
15 วัน
(2) สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ไดแก สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือสมุดรวมบัญชีทั่วไป
ผานรายการจากสมุดบันทึกรายการขั้นตน จัดทําใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน
(3) บัญชียอยและทะเบียนคุมตางๆ เชน บัญชียอยลูกหนี้ เจาหนี้ และเงินรับฝาก ทะเบียน
คุมสินคา วัตถุดิบ สินทรัพยถาวร สมาชิกและการถือหุน เปนตน จัดทําใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน
(4) งบการเงิน พรอมรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทําใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
(5) ข อ บกพร อ งที่ ผู ส อบบั ญ ชี ส หกรณ เ สนอให น ายทะเบี ย นสหกรณ ดํ า เนิ น การสั่ ง การ
ใหสหกรณแกไข เพื่อใชประกอบการพิจารณาแสดงความเห็นตองบการเงิน จัดทําใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สั่งการใหแกไขขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบจะตองทันตอเหตุการณ
และกําหนดระยะเวลาใหแกไขอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการแกไขลาชา ซึ่งขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบางกรณีผูสอบบัญชีอาจตองใชดุลยพินิจในการกําหนดระยะเวลาแกไข
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสหกรณ แตไมควรเกิน 30 วัน รวมทั้งใหผูสอบบัญชีใหคําแนะนําในการ
จัดทําบัญชี งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาสั่งการใหคณะกรรมการ
ดําเนินการแกไขขอบกพรอง เพื่อใหสหกรณสามารถแกไขขอบกพรองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 6. การติดตามและรายงานผลการแกไขขอบกพรองหรือขอสังเกต
6.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
(1) ใหสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ติดตามการใชอํานาจสั่งการของนายทะเบียนสหกรณ
เพื่อใหผูสอบบัญชีสหกรณหรือผูมีหนาที่กํากับสหกรณใชในการกํากับและติดตามการแกไขขอบกพรองของสหกรณ
เมื่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณไดรับสําเนาหนังสือสั่งการจากผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 – 10
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ในฐานะพนักงานเจาหนาที่แลว ใหสําเนาสงผูสอบบัญชีสหกรณใชในการติดตามหรือตรวจสอบและรายงานผล
การแกไขขอบกพรอง
(2) ให ผู ส อบบั ญ ชีส หกรณ ห รื อ ผู มี ห น าที่ กํา กั บ สหกรณ ติ ดตามการแก ไขข อบกพร อง
เมื่อเขาตรวจสอบบัญชี หรือเขากํากับสหกรณ พรอมทั้งจัดทําหนังสือรายงานผลการติดตามการแกไขขอบกพรอง
เสนอผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 – 10 ผานหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ หรือเสนอ
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เพื่อรายงานใหนายทะเบียนสหกรณทราบ
(3) ให สํ านั กงานตรวจบั ญชี สหกรณ วิ เคราะห ข อมู ล สาเหตุ การเกิ ดข อบกพร องหรื อ
ข อสั งเกต การสั่ งการแก ไขของนายทะเบี ยนสหกรณ และผลการแก ไขข อบกพร องหรื อข อสั งเกต พร อมทั้ ง
ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขในภาพรวมของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในพื้นที่ทุกเดือน โดยสรุปตัดยอด
ในวันสุดทายของเดือน เสนอผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 – 10 ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
6.2 ผูอาํ นวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 – 10
(1) จัดสงสําเนาหนังสือสั่งการจากนายทะเบียนสหกรณใหสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
เพื่อแจงใหผูสอบบัญชีสหกรณหรือผูมีหนาที่กํากับสหกรณใชในการติดตามหรือตรวจสอบ และรายงานผล
การแกไขขอบกพรอง
(2) กํากับใหมีการจัดทํารายงานกรณีพบวาสหกรณมีขอบกพรองทางการเงินการบัญชี
หรือการปฏิบัติการของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ หรือสมาชิก
อยางมีสาระสําคัญ หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ กฎหมายอื่น ระเบียบและคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ
หรือของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบแบบแผนของสหกรณ และมติของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งอาจทําใหเกิ ดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย ผลประโยชนตอสหกรณ หรือสมาชิกเปนมูลค าสูงและกระทบ
เปนวงกวางแผกระจายได
(3) วิเคราะหสถานการณสหกรณ ที่มีขอบกพรองเพื่อสรุปผลและเสนอแนวทางปองกัน
การเกิดขอบกพรองในสหกรณเปนรายไตรมาส เวนแตในกรณีที่สหกรณมีขอบกพรองเรงดวน ใหวิเคราะหสถานการณ
ในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณของแตละแหง
(4) สรุปรายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตที่เกิดขึ้น การสั่งการของนายทะเบียนสหกรณ
และรายงานผลการแกไข เพื่ อวิเ คราะห ขอบกพร องหรื อข อสั งเกตทางการเงิ นการบั ญชี ในภาพรวมของพื้ นที่
เปนรายไตรมาส เสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผานผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันสิ้นไตรมาส
6.3 ผูอาํ นวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
(1) จัดสงสําเนาหนังสือสั่งการจากนายทะเบียนสหกรณใหผูสอบบัญชีสหกรณหรือผูมีหนาที่
กํากับสหกรณใชในการติดตามหรือตรวจสอบ และรายงานผลการแกไขขอบกพรอง
(2) กํากับใหมีการจัดทํารายงานกรณีพบวาสหกรณมีขอบกพรองทางการเงินการบัญชี
หรื อ การปฏิ บั ติ ก ารของคณะกรรมการดํ า เนิ น การของสหกรณ ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ สหกรณ
หรือสมาชิกอยางมีสาระสําคัญ หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ กฎหมายอื่น ระเบียบและคําแนะนํา
นายทะเบี ย นสหกรณ หรื อของทางราชการ รวมทั้ งข อบั งคั บ ระเบี ย บแบบแผนของสหกรณ และมติ ของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชนตอสหกรณ หรือสมาชิก
เปนมูลคาสูงและกระทบเปนวงกวางแผกระจายได
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(3) วิเคราะหสถานการณสหกรณที่มีขอบกพรองเพื่อสรุปผลและเสนอแนวทางปองกัน
การเกิดขอบกพรองในสหกรณเปนรายไตรมาส สําหรับในกรณีที่สหกรณมีขอบกพรองเรงดวน ใหวิเคราะห
สถานการณในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณของแตละแหง
(4) กํ า กั บ ให มี ก ารจั ด ทํ า สรุ ป รายงานข อบกพร องที่ เ กิ ด ขึ้ น และรายงานผลการแก ไ ข
เพื่อวิเคราะหขอบกพรองทางการเงินการบัญชีในภาพรวมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ภายใน 20 วันทําการ
นับแตวันสิ้นไตรมาส
ขอ 7. การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอบกพรองของสหกรณและกลุมเกษตรกร
(CAD_DEFECT)
7.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ใหผูสอบบัญชีสหกรณหรือผูมีหนาที่กํากับสหกรณ บันทึก
ขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอบกพรองของสหกรณและกลุมเกษตรกร (CAD_DEFECT) ใหแลว
เสร็จภายใน 3 วัน ดังนี้
(1) เมื่อจัดทําหนังสือแจงขอบกพรองหรือขอสังเกตจากการตรวจพบใหสหกรณแกไขแลว
(2) เมื่อไดรับสําเนาหนังสือสั่งการใหคณะกรรมการดําเนินการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๒
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 จากนายทะเบียนสหกรณแลว พรอมแนบไฟลสําเนาหนังสือสั่งการดวย
(3) ใหบันทึกการติดตามการแกไขขอบกพรองหรือขอสังเกต เมื่อเสนอรายงานผลการ
แกไขขอบกพรองหรือขอสังเกต
ในกรณีส หกรณ ที่ส อบบั ญชีโ ดยผู สอบบั ญชี ภ าคเอกชน ที่ มีขอบกพร องหรื อข อสั งเกต
ใหสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเปนผูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอบกพรอง
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร (CAD_DEFECT) สําหรับสหกรณที่อยูในความรับผิดชอบการกํากับของสํานักมาตรฐาน
การบัญชีและการสอบบัญชี ใหเปนหนาที่ของสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เปนผูรับผิดชอบ
ในการบันทึกขอมูลดังกลาว
ทั้งนี้การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศฯ ดังกลาว ใหปฏิบัติตามคูมือการใชงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการขอบกพรองของสหกรณและกลุมเกษตรกร (CAD_DEFECT)
7.2 ผูอาํ นวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 – 10
(1) กํากับดูแลใหผูสอบบัญชีสหกรณหรือผูที่มีหนาที่กํากับสหกรณ บันทึกขอมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการขอบกพรองของสหกรณและกลุมเกษตรกร (CAD_DEFECT) ใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน
(2) กํากับดูแลใหมีผูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ขอบกพรองของสหกรณและกลุมเกษตรกร (CAD_DEFECT) ใหแลวเสร็จภายใน 3 วันนับจากวันที่สงหนังสือ
แจงขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ เสนอนายทะเบียน
สหกรณ
7.3 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
(1) กํากับดูแลใหผูมีหนาที่กํากับสหกรณ บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ขอบกพรองของสหกรณและกลุมเกษตรกร (CAD_DEFECT) เฉพาะสหกรณที่จัดจางผูสอบบัญชีภาคเอกชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี โดยปฏิบัติ
ตามขอ 7.1 (1) – (3)
(2) กํากับดูแลใหมีผูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ขอบกพรองของสหกรณและกลุมเกษตรกร (CAD_DEFECT) ใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันที่สงหนังสือแจง
ขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ เสนอนายทะเบียนสหกรณ
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ขอ 8. การรายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตใหปฏิบตั ิ ดังนี้
8.1 กรณีพบขอบกพรองหรือขอสังเกต ใหผูสอบบัญชีสหกรณหรือผูที่มีหนาที่กํากับสหกรณ
ใหจัดทําหนังสือ ดังนี้
8.1.1 กรณีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี
(1) ให ผู ส อบบั ญ ชี ส หกรณ จั ด ทํ า หนั ง สื อ รายงานผลการตรวจสอบบั ญ ชี
ถึ ง หั ว หน า สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ กรณี เ ป น ผู ส อบบั ญ ชี ภ าคเอกชนที่ ต รวจสอบสหกรณ ที่ ตั้ ง อยู ใ น
กรุงเทพมหานครใหจัดทําหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ตามเอกสาร
แบบ 1
(2) ใหผูสอบบัญชีสหกรณ จัดทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบบัญชีถึงประธาน
กรรมการสหกรณ ตามเอกสาร แบบ 2.1
(3) ใหผู สอบบั ญชีภาครัฐ จั ดทํ าหนั งสื อรายงานข อบกพร อง/ข อสั งเกตจากการ
ตรวจสอบบัญชี พรอมทั้งเสนอวิธีการและระยะเวลาแกไขขอบกพรองกรณีเปนขอบกพรองทางการเงินการบัญชี
เสนอหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อลงนามถึงผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๑ – ๑๐
ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ ตามเอกสาร แบบ 3
(๔) ใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 - 10/ผูอํานวยการสํานัก
มาตรฐานการบั ญชี และการสอบบั ญชี พิ จารณาความเห็ นตามข อ (3) แล วจั ดทํ าหนังสื อรายงานข อบกพร อง/
ขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณพิจารณาตามอํานาจหนาที่ ตามเอกสาร
แบบ 4
8.1.2 กรณีตรวจพบจากการกํากับสหกรณ
(1) ใหผูมีหนาที่กํากับสหกรณ จัดทําหนังสือรายงานผลการเขากํากับสหกรณเสนอ
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ หรือสหกรณที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครและอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักมาตรฐานการบั ญชี และการสอบบัญชีใหเสนอผู อํานวยการสํ านั กมาตรฐานการบัญชี และการสอบบั ญชี
ตามเอกสาร แบบ 1
(2) ให หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ หรือผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
การบัญชีและการสอบบัญชี จัดทําหนังสือถึงประธานกรรมการสหกรณ ตามเอกสาร แบบ 2.2
(3) ใหหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ จัดทําหนังสือรายงานขอบกพรองหรือ
ข อสั งเกตจากการกํ ากั บสหกรณ พร อมทั้ งเสนอวิ ธี การและระยะเวลาแก ไขข อบกพร องกรณี เป นข อบกพร อง
ทางการเงินการบัญชี เสนอผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 - 10 ตามเอกสาร แบบ 3
(4) ใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 - 10 หรือผูอํานวยการ
สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี พิจารณาความเห็นตามขอ (3) แลวจัดทําหนังสือรายงานขอบกพรอง
หรือขอสังเกตที่ ตรวจพบจากการกํากับสหกรณ เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณพิจารณาตามอํานาจหนาที่
ตามเอกสาร แบบ 4
8.๒ การรายงานผลการแกไขขอบกพรอง/ขอสังเกต ใหผูส อบบัญชีสหกรณห รือผูมีห นาที่
กํากับสหกรณจัดทําหนังสือรายงานผลการติดตามการแกไขขอบกพรอง/ขอสังเกต ดังนี้
(1) ให ผู ส อบบั ญ ชี ส หกรณ ห รื อ ผู มี ห น า ที่ กํ า กั บ สหกรณ จั ด ทํ า รายงานผลการแก ไ ข
ขอบกพร อง/ขอสังเกต ถึ งหัว หน าสํานักงานตรวจบั ญชีส หกรณห รือผูอํานวยการสํ านักมาตรฐานการบัญชี
และการสอบบัญชี ตามเอกสาร แบบ 5
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(2) ใหหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ จัดทํารายงานผลการติดตามและการแกไข
ขอบกพรอง/ขอสังเกต เสนอผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 – 10 พนักงานเจาหนาที่ ตามเอกสาร
แบบ 6
(3) ใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 - 10 หรือผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
การบัญชีและการสอบบัญชี จัดทํารายงานผลการติดตามและการแกไขขอบกพรอง เสนอนายทะเบียนสหกรณ
ตามเอกสาร แบบ 7
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ภาคผนวก

แผนภาพการรายงานข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี/เข้ากากับสหกรณ์
ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานผล
การแก้ไขให้ หน. สตส .พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละ
นทส.ทราบ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/
ผู้มหี น้าทีก่ ากับ
สหกรณ์

ผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน

ผู้สอบบัญชี
ภาครัฐ &ภาคเอกชน

แจ้งด้วยวาจา

ตรวจสอบบัญชีพบ
ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต

สหกรณ์

แจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษร

สรุปผลการตรวจสอบ/
การกากับ
และเสนอความเห็น

ข้อสังเกต

ข้อบกพร่อง
ให้ความเห็นชอบ

หัวหน้า สตส./ผอ.สมช.

สาเนาส่ง สหกรณ์จงั หวัด

ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต
สาเนาหนังสือสัง่ การนายทะเบียนสหกรณ์

พิจารณาและเสนอข้อบกพร่อง
ที่ตอ้ งสัง่ การ

พนักงานเจ้าหน้าที่
(ผอ. สตท.1 – 10 /ผอ. สมช.)
สาเนาหนังสือสัง่ การ

นายทะเบียนสหกรณ์
สาเนาหนังสือไม่สงั่ การ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สกจ.
พิจารณาและสัง่ การให้คณะกรรมการดาเนินการปฏิบตั กิ าร
ตามมาตรา 22 แห่ง พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

หนังสือรายงานผลการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ

บันทึกขอความ

แบบ 1

สวนราชการ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ................./สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ที่ กษ……..
วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ
เรียน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ/ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่...............ลงวันที.่ ............................ ไดแตงตั้งขาพเจาเปนผูสอบบัญชี/
ตามคําสั่ง สตส./สมช. ที่..........ลงวันที่................... ไดมอบหมายใหขาพเจาเขากํากับสหกรณ.........................จํากัด
จังหวัด..................... สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ ............................ ขาพเจาไดเขาตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ
เมื่อวันที่.......................................... แลว พบวามีขอบกพรอง/ขอสังเกตที่เห็นควรแจงใหสหกรณแกไข ดังนี้
รายการ
รายงานตามขอเท็จจริง เปรียบเทียบกับกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ขอเสนอแนะ
รายงานวิธีการแกไข และระยะเวลาการแกไข

ทั้งนี้ ขอที่..............เปน ขอบกพร องที่อาจทําใหเกิ ดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน
ตอสหกรณ หรื อสมาชิ ก เห็ น ควรเสนอพนั กงานเจ าหนาที่ พิจ ารณา เพื่ อรายงานใหร องนายทะเบีย นสหกรณ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ในสวนที่ผูสอบบัญชีตรวจพบการดําเนินงานของสหกรณที่ไมเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ขาพเจาไดจัดทําหนังสือแจงใหประธานกรรมการสหกรณและสหกรณจังหวัด..............ทราบแลว
ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(.....................................)
ผูสอบบัญชี/นักวิชาการตรวจสอบบัญชี........
บันทึกความเห็น .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(.....................................)
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ/ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
หมายเหตุ: ๑. กรณีผูสอบบัญชีภาคเอกชน การรายงานใหใชหัวหนังสือของสํานักงานนั้น ๆ พรอมแนบสําเนาหนังสือแจงประธาน
กรรมการสหกรณสงมาดวย
๒. กรณีเปนผูส อบบัญชี ใหลงนามในตําแหนงผูสอบบัญชี กรณีเปนผูมหี นาที่กํากับสหกรณ ใหลงนามในตําแหนงตาม
สายงาน
3. สามารถปรับเปลี่ยนขอความไดตามความเหมาะสม
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

หนังสือแจงผลการตรวจสอบบัญชี

ที่ .......................

แบบ 2
2.1 งานสอบบัญชี
ที่ตั้งสํานักงาน....................................
..........................................................

(วัน เดือน ป)
เรื่อง แจงผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ.................จํากัด
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ........................จํากัด
อางถึง คําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่….../.............ลงวันที.่ ................
สิ่งที่สงมาดวย รายงานขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี
ตามคําสั่งที่อางถึง ไดแตงตั้งขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณ.............................................จํากัด
จังหวัด....................สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ .............................................นั้น
ขาพเจาไดตรวจสอบบัญชีสหกรณ.............................................จํากัด เมื่อวันที่.............ถึงวันที่
............................................ พบวามีขอบกพรอง/ขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี การปฏิบัติการของ
คณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ ที่อาจทํ าให เกิ ดความเสี ยหายต อสหกรณ หรื อต อสมาชิ กอย างมี สาระสํ าคั ญ/

การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ แบบแผนของสหกรณ
และมติของคณะกรรมการดําเนินการ มติที่ประชุมใหญ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน
ตอสหกรณ หรือสมาชิกได ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
ทั้งนี้ ขอใหสหกรณ.......................................................... จํากัด แจงผลการดําเนินการหรือชี้แจง
เหตุผลที่ไมอาจดําเนินการตามขอเสนอแนะไดใหสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ....................................ทราบดวย
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
(...............................................)
ผูสอบบัญชี
(หนวยงานที่ออกหนังสือ)
โทร. …………………………….
โทรสาร. ……………………...
หมายเหตุ: ๑. กรณีผูสอบบัญชีภาคเอกชน การรายงานใหใชหัวหนังสือของสํานักงานนั้น ๆ
2. สามารถปรับเปลี่ยนขอความไดตามความเหมาะสม
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

หนังสือแจงผลการกํากับสหกรณ

ที่ .......................

แบบ 2
2.2 งานกํากับสหกรณ

ที่ตั้งสํานักงาน....................................
..........................................................
(วัน เดือน ป)

เรื่อง แจงผลการกํากับสหกรณ.........................จํากัด
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ........................จํากัด
อางถึง หนังสือ สตส/สมช.ที่ ….../.............ลงวันที…่ ……………………….
สิ่งที่สงมาดวย รายงานขอสังเกตที่ตรวจพบจากการเขากํากับสหกรณ
ตามหนังสือที่อางถึง ไดมอบหมายใหนาย/นาง/นางสาว.....................ตําแหนง...............เขากํากับ
สหกรณ...................จํากัด จังหวัด....................สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ .............................................นั้น ผล การ
เขากํากับสหกรณ.................จํากัด เมื่อวันที่.............ถึงวันที่.................................... พบวามีขอบกพรอง/ขอสังเกต
ที่ ตรวจพบจากการปฏิ บั ติ การของคณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ ที่ อาจทํ าให เกิ ดความเสี ยหายต อสหกรณ
หรื อต อสมาชิ กอย างมี สาระสํ าคั ญ/การไม ปฏิ บั ติตามกฎหมาย ระเบี ยบและคํ าแนะนํ าของทางราชการ รวมทั้ ง

ขอบังคับ ระเบียบ แบบแผนของสหกรณ และมติของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมเสียผลประโยชนตอสหกรณ หรือสมาชิกได ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

ทั้งนี้ ขอใหสหกรณ.......................................................... จํากัด แจงผลการดําเนินการหรือชี้แจง
เหตุผลที่ไมอาจดําเนินการตามขอเสนอแนะได ใหสํานักงานตรวจบัญชีส หกรณ/สํานั กมาตรฐานการบัญชีและ
การสอบบัญชีทราบดวย
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
(...............................................)
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ.........../
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

(หนวยงานที่ออกหนังสือ)
โทร. …………………………….
โทรสาร. ……………………...
หมายเหตุ: - สามารถปรับเปลี่ยนขอความไดตามความเหมาะสม
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

สิ่งที่สงมาดวย
รายงานขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ
สหกรณ......................................................................จํากัด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที.่ .........................................................
รายการ

ขอเสนอแนะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5

คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

หนังสือ รายงานขอบกพรองทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ

แบบ 3

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ.................
ที่ กษ……..
วันที่
เรื่อง รายงานขอบกพรองที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ
เรียน พนักงานเจาหนาที่ (ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 – 10)
ตามหนังสือ........ที่..........ลงวันที่........ผูสอบบัญชีไดรายงานผลจากการตรวจสอบบัญชี/การเขา
กํากับสหกรณ.....................................จํากัด จังหวัด..................... สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่.....................พบวา
สหกรณมีขอบกพรอง/การปฏิบัติการของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่อาจทําใหเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสีย
ผลประโยชนตอสหกรณ หรือสมาชิกได (เอกสารแนบ 1) จึงขอเสนอรายงานใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณที่ 1 - 10 พนักงานเจาหนาที่ เพื่อแจงใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาดําเนินการตอไป ทั้งนี้ไดสําเนาหนังสือ
ถึงประธานกรรมการสหกรณและสหกรณจังหวัด..............มาดวยแลว (เอกสารแนบ 2)
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

(...............................................)
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ

หมายเหตุ: - สามารถปรับเปลี่ยนขอความไดตามความเหมาะสม

6

คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

สิ่งที่สงมาดวย
รายงานขอบกพรองทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ
สหกรณ......................................................................จํากัด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที.่ .........................................................
ลักษณะขอบกพรอง

วิธกี ารแกไขขอบกพรอง

กําหนดระยะเวลา
แกไขใหแลวเสร็จ (วัน)

7

คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

หนังสือขอบกพรอง/ขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ

แบบ 4

ที่ตั้งสํานักงาน....................................
..........................................................

ที่ กษ .................
(วัน เดือน ป)

เรื่อง ขอบกพรอง/ขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ
เรียน นายทะเบียนสหกรณ (สหกรณจังหวัด................)
อางถึง คําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ 14/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานขอบกพรอง/ขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ จํานวน.................แผน
2. สําเนาหนังสือ………………. ที่…….. ลงวันที่ ………….(แจงประธานกรรมการสหกรณ)
ตามคําสั่งที่อางถึง ไดมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่รายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบ
จากการตรวจสอบบั ญชี หรื อเข า กํ ากับ สหกรณ เพื่ อเสนอใหน ายทะเบี ยนสหกรณ พิจารณาตามอํานาจหน าที่
ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากไดรับรายงานผลจากการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ....................................จํากัด
จังหวัด..................... สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่.....................พบวาสหกรณดําเนินงานมีขอบกพรอง หรือขอสังเกต
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ทั้งนี้ ไดแนบสําเนาหนังสือ
แจงประธานกรรมการสหกรณฯ ทราบและดําเนินการแกไขในเบื้องตนแลวรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเปนประการใดโปรดแจงใหทราบดวย จักขอบพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
(...............................................)
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 – 10/
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
พนักงานเจาหนาที่
(หนวยงานที่ออกหนังสือ)
โทร. …………………………….
โทรสาร. ……………………………
หมายเหตุ : - สามารถปรับเปลี่ยนขอความไดตามความเหมาะสม
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

สิ่งที่สงมาดวย
รายงานขอบกพรองทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ
สหกรณ......................................................................จํากัด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที.่ .........................................................
ลักษณะขอบกพรอง

วิธกี ารแกไขขอบกพรอง

กําหนดระยะเวลาแกไขใหแลวเสร็จ
(วัน)
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

สิ่งที่สงมาดวย
รายงานขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี/เขากํากับสหกรณ
สหกรณ......................................................................จํากัด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที.่ .........................................................
รายการ

ขอเสนอแนะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

หนังสือรายงานการติดตามผลการแกไขขอบกพรอง/ขอสังเกต

แบบ 5

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ......................./กลุมกํากับสหกรณ/กลุมกํากับผูสอบบัญชี
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานการติดตามผลการแกไขขอบกพรอง/ขอสังเกต
เรียน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ/ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่..........ลงวันที่............................. ไดสั่งการใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ.................................จํากัด ปฏิบัติตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
ตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนด/ตามหนังสือ.....................ที.่ .............. ลงวันที.่ ................ไดแจงขอบกพรอง/
ขอสังเกตใหสหกรณ......................................... จํากัด สําหรับปบัญชี.............................................................
ดําเนินการแกไข นั้น
ขาพเจาไดติดตามผลการแกไขขอบกพรอง/ขอสังเกตแลวพบวาสหกรณไดดําเนินการแกไข ดังนี้
ขอบกพรอง

ผลการแกไข

สําหรับขอบกพรอง ขอ.....ยังไมมีการแกไข เนื่องจาก...................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามถึงพนักงานเจาหนาที่ (ผอ. สตท. 1 – 10)
ที่แนบมาพรอมนี้

(.....................................)
ผูสอบบัญชี/นักวิชาการตรวจสอบบัญชี.........

หมายเหตุ : 1. หน.สตส. พิจารณาผลการแกไขขอบกพรองและแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
2. สามารถปรับเปลี่ยนขอความไดตามความเหมาะสม
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

หนังสือ รายงานผลการติดตามและการแกไขขอบกพรอง/ขอสังเกต

แบบ 6

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ..........................
ที่ กษ……..
วันที่
เรื่อง รายงานผลการติดตามและการแกไขขอบกพรอง/ขอสังเกต
เรียน พนักงานเจาหนาที่ (ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 – 10/)
ตามคํ าสั่ งนายทะเบี ย นสหกรณ ที่. ............. ได สั่ ง การให คณะกรรมการดํ าเนิ น การสหกรณ
........................จํากัด ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 /ไดแจงขอบกพรอง/
ขอสังเกตใหสหกรณ......................................... จํากัด สําหรับปบัญชี..................................... ดําเนินการแกไข นั้น
ขาพเจาไดรับรายงานจากนาย/นาง/นางสาว ...........................ผูสอบบัญชี/ผูที่ทําหนาที่กํากับ
สหกรณวา ไดเขาติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่นายทะเบียนสหกรณไดสั่งการไปแลว/ขอบกพรอง/ขอสังเกต
ที่ไดแจงใหสหกรณดําเนินการแกไข พบวา สหกรณไดแกไขขอบกพรองแลว/แกไขขอบกพรองบางสวน /ยังไมมี
การแกไขขอบกพรอง เนื่องจาก........................... ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(...........................................)
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ

หมายเหตุ : - สามารถปรับเปลี่ยนขอความไดตามความเหมาะสม
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

สิง่ ทีส่ ง มาดวย
รายงานผลการแกไขขอบกพรอง/ขอสังเกต
สหกรณ......................................................................จํากัด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที.่ .........................................................
ลักษณะขอบกพรอง/ขอสังเกต

ผลการแกไขขอบกพรอง/ขอสังเกต
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

หนังสือรายงานผลการติดตามและการแกไขขอบกพรอง

แบบ 7

ที่ตั้งสํานักงาน....................................
..........................................................

ที่ กษ
(วัน เดือน ป)
เรื่อง รายงานผลการติดตามและการแกไขขอบกพรอง
เรียน นายทะเบียนสหกรณ
อางถึง คําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่............ ลงวันที่.............................
สิ่งที่สงมาดวย รายงานผลการแกไขขอบกพรอง/ขอสังเกต

ตามคํ า สั่ ง นายทะเบี ย นสหกรณ ที่ อ า งถึ ง ได สั่ ง การให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ
........................จํากัด ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 /ไดแจงขอบกพรอง/
ขอสังเกตใหสหกรณ......................................... จํากัด สําหรับปบัญชี...................................... ดําเนินการแกไข นั้น
ขาพเจาไดรับรายงานจากนาย/นาง/นางสาว ...........................ผูสอบบัญชี/ผูมีหนาที่กํากับสหกรณ
ไดเขาติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่นายทะเบียนสหกรณไดสั่งการไปแลว/ขอบกพรอง/ขอสังเกต ที่ไดแจง
ใหสหกรณดําเนินการแกไข พบวา สหกรณไดแกไขขอบกพรองแลว/แกไขขอบกพรองบางสวน /ยังไมมีการแกไข
ขอบกพรอง เนื่องจาก........................... ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(...........................................)
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 – 10/
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
พนักงานเจาหนาที่

(หนวยงานที่ออกหนังสือ)
โทรสาร.........................
โทร...............................
หมายเหตุ : - สามารถปรับเปลี่ยนขอความไดตามความเหมาะสม
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื อง การรายงานข้ อบกพร่ องหรื อข้ อสั งเกตทีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรื อการกํากับสหกรณ์

สิ่งที่สงมาดวย
รายงานผลการแกไขขอบกพรอง/ขอสังเกต
สหกรณ......................................................................จํากัด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที.่ .........................................................
ลักษณะขอบกพรอง/ขอสังเกต

ผลการแกไขขอบกพรองขอสังเกต
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