แนวทางการบริหารจัดการงานสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2562
กรมตรวจบั ญชี สหกรณ์ได้ ก าหนดแนวทางการบริ หารจั ดการงานสอบบั ญชี ปี งบประมาณ 2562
เพื่อ ให้ผู้ป ฏิบัติง านสอบบัญชีใช้เ ป็น แนวทางในการปฏิบัติง านตามมาตรฐานการสอบบัญชี และนโยบายที่
กรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์ไ ด้ ก าหนด เพื่ อ ให้ ก ารสอบบั ญ ชี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิผ ลมากยิ ่ง ขึ ้น
จึงให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีปฏิบัติ ดังนี้
1. เกณฑ์ในการจัดระดับผู้สอบบัญชี
ให้หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จัดระดับผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน
ของผู้สอบบั ญชี ประสบการณ์ ด้านงานสอบบัญชีหรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยแบ่งผู้สอบบัญชี
เป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ผูส้ อบบัญชี
ระดับ “ต้น”
ระดับ “กลาง”
ระดับ “สูง”

ตาแหน่ง *
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชานาญงาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ

ระยะเวลา
การปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานสอบบัญชี
ไม่เกิน 5 ปี
ไม่เกิน 15 ปี
5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี
15 ปีขึ้นไป
10 ปีขึ้นไป

* ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็น ผู้สอบบัญชี จะต้องมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านงานสอบบัญชี
หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี
อนึง่ ผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั การประกาศผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดารงตาแหน่ง ในระดับทีส่ ูงขึน้ แม้วา่ จะ
ยังไม่ผา่ นการประเมินผลงานฯ ก็ให้ถือว่าได้ดารงตาแหน่งทีผ่ ่านการคัดเลือกนัน้ แล้วโดยอนุโลม
2. การจัดระดับความยากในการสอบบัญชี
การจัดระดับความยากในการการสอบบัญชี แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยให้พิจารณาจาก
(1) องค์ประกอบปัจจัยในการวิเคราะห์ความยากในการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
ปัจจัย
ขนาด

องค์ประกอบปัจจัย
1. ทุนดาเนินงาน
2. รายได้ธุรกิจหลัก
3. สมาชิก

คะแนนปัจจัย
เล็ก
ปานกลาง
ใหญ่
ใหญ่มาก
ใหญ่พิเศษ

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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องค์ประกอบปัจจัย

ความซับซ้อน 1. กิจกรรมทางการเงิน
- การรับฝากเงิน
- การให้กู้
2. กิจกรรมผลผลิตและบริการ
- การจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
- การรวบรวมผลิตผล
- การให้บริการและการส่งเสริมการเกษตร
3. กิจกรรมต้นทุนการผลิต
- ต้นทุนการผลิต
4. มีสาขา

คะแนนปัจจัย

น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

1
2
3
4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

(2) เกณฑ์การจัดระดับความยากในการสอบบัญชี
ปัจจัยในการวิเคราะห์ความยากในการสอบบัญชี
(1) ขนาด
(2) ความซับซ้อน
ระดับ
คะแนน
ระดับ
คะแนน
ใหญ่พิเศษ
5
มากที่สุด
4
ใหญ่มาก
4
มาก
3
ใหญ่
3
ปานกลาง
2
ปานกลาง
2
น้อย
1
เล็ก
1

ความยากในการสอบบัญชี (1) + (2)
ระดับความยาก
ช่วงคะแนนรวม
ในการสอบบัญชี
7-9
ยากมากที่สดุ
5-6
ยากมาก
3-4
ยากปานกลาง
1-2
ยากน้อย

กรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ให้หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณาจัดระดับความยาก
ในการสอบบัญชีตามความเหมาะสมก่อนจึงจะสามารถประเมินความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีได้
หากหัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าระดับความยากในการสอบบัญชี ที่ปรากฏ
ในระบบ Intranet ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่ส อดคล้องกับสถานการณ์จริง ให้ จัดทาหนังสือพร้อมชี้แจง
เหตุผลในการพิจารณาการจัดระดับความยากในการสอบบัญชี ใหม่เป็นรายสหกรณ์ เช่น สหกรณ์มีข้อบกพร่อง
ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ใช้ อ านาจตามมาตรา 22 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม
พ.ศ. 2553 สั่งให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง หรือสหกรณ์ที่มีลักษณะของการดาเนินธุรกิจมีความซับซ้อนมาก ฯลฯ
เสนอให้ผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดระดับความยาก
ในการสอบบัญชีใหม่ หากผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 ให้ความเห็นชอบ ให้ สานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 จัดทาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงระดับความยากในการสอบบัญชี แจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาดาเนินการเปลี่ยนแปลงระดับความยากในการสอบบัญชีในระบบ Intranet

-33. การจาแนกกลุม่ สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จะต้องประเมินความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผ่านระบบ Intranet ของกรมตรวจบัญชีส หกรณ์ ภายในเดือนกันยายน 2561 และประเมินความพร้อมรับ
การตรวจสอบบัญชีใหม่ทุกครั้งเมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน และรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Input form) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประเมินความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะจาแนกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรออกเป็น
3.1 กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ
(1) สามารถจัดทางบการเงินได้เอง เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่พร้อมตามแบบประเมินความพร้อมรับ
การตรวจสอบบัญชี และสามารถจัดทางบการเงินได้เอง
(2) จัด ทางบการเงิน โดยผู้อื่น เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่พร้อมตามแบบประเมินความพร้อมรับ
การตรวจสอบบัญชี แต่ไม่สามารถจัดทางบการเงินได้เอง (จัดทางบการเงินโดยผู้อื่น)
3.2 กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ
กลุ่มจัดตั้งใหม่ กลุ่มอาจถูกสั่งเลิก กลุ่มต้องเลิกตามกฎหมาย และกลุ่มชาระบัญชี
3.3 กลุ่มจัด ตั้งใหม่ เป็น สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตั้งใหม่ระหว่างปี หรือตั้งใหม่ในปีก่อน
แต่ยังไม่ได้รับการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
3.4 กลุ่มอาจถูกสั่งเลิก
สหกรณ์ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(1) ไม่เริ่มดาเนิน กิจ การภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน หรือหยุดดาเนินกิจการติดต่อกัน
เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่หยุดดาเนินกิจการ
(2) ไม่ส่งสาเนางบดุลและรายงานประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน
(3) ไม่อาจดาเนินกิจการให้เป็นผลดี หรือดาเนินกิจการของสหกรณ์ให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
หรือประโยชน์ส่วนรวม
กลุ่มเกษตรกรตามมาตรา 33 แห่ง พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
(1) ไม่มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
(2) ไม่เริ่มดาเนินกิจการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร หรือหยุดดาเนิน
กิจการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) ไม่ส่งสาเนางบดุลต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 3 ปี ติดต่อกัน
(4) การดาเนินการของกลุ่มเกษตรกรก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่กลุ่มเกษตรกร หรือไม่
อาจดาเนินการให้เป็นผลดีต่อไปได้
3.5 กลุ่มต้องเลิกตามกฎหมาย
สหกรณ์ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(1) มีจานวนสมาชิกน้อยกว่า 10 คน
(2) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(3) มีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(4) ล้มละลาย
(5) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตามมาตรา 71

-4กลุ่มเกษตรกรตามมาตรา 32 แห่ง พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
(1) มีสมาชิกน้อยกว่า 30 คน ติดต่อกันเกิน 120 วัน
(2) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(3) มีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(4) ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตามมาตรา 33
3.6 กลุ่มชาระบัญชี เป็นสหกรณ์ตามมาตรา 80 และมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
ทั้งนี้ ให้สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดาเนินการตามกิจกรรมภายหลังจากการจาแนกกลุ่มสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ดังนี้
 กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ ที่ ส ามารถจัดท างบการเงิน ได้เ อง ให้ ผู้ สอบบัญชี ว างแผนการเข้า
ปฏิบัติงานสอบบัญชีระหว่างปี และประจาปีตามกระบวนงานสอบบัญชี (ตามข้อ 6 มาตรฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชี)
 กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ ที่ จัดทางบการเงินโดยผู้อื่น และกลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ
1. ให้ผู้สอบบัญชีวางแผนเข้าตรวจแนะนา อย่างน้อย 1 ครั้ง
2. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ หั ว หน้ า ส านั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ต ามแบบรายงานผล
การตรวจแนะนา ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
3. รายงานผลการติดตามการตรวจแนะนาต่อ หั ว หน้าส านักงานตรวจบัญชีส หกรณ์ตามแบบ
รายงานผลการติดตามการตรวจแนะนา
4. สาเนารายงานผลการตรวจแนะนา และรายงานผลการติดตามการตรวจแนะนาให้สหกรณ์
จังหวัดทราบ เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน
5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 1 - 10 และสาเนาให้สหกรณ์จังหวัดทราบ
 กลุ่มจัดตั้งใหม่
1. ให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีต่อที่ประชุมคณะผู้จัดตั้ง
2. ชี้แจงความสาคัญของการจัดทาบัญชีต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
3. วางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
4. รายงานผลฯ ต่อหัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
 กลุ่มอาจถูกสั่งเลิก และกลุ่มต้องเลิกตามกฎหมาย
1. ให้ ส านั กงานตรวจบั ญชี ส หกรณ์ ประสานสหกรณ์ จั งหวั ด เพื่ อยื นยั น สถานะของสหกรณ์ /
กลุ่ มเกษตรกร กรณีนายทะเบี ยนสหกรณ์ไม่ดาเนินการสั่ งเลิ กติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ให้ เสนอต่อคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาระดับจังหวัด (จกบ.) และเสนอผลการติดตามต่อผู้ อานวยการสานักงานตรวจบั ญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10
ภายในเดือนมิถุนายน 2562
2. กรณีสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงสถานะไม่เข้าเงื่อนไขกลุ่มอาจถูกสั่งเลิก/กลุ่มต้องเลิกตามกฎหมาย
ให้พิจารณาเข้าแนะนาการจัดทาบัญชี หากสามารถจัดส่งงบการเงินให้ตรวจสอบได้ ให้สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เสนอให้ ส านั กงานตรวจบั ญชี สหกรณ์ ที่ 1 - 10 แต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญชี และให้ ผู้ สอบบั ญชี วางแผนการเข้ าปฏิ บั ติ
งานสอบบัญชีประจาปีตามกระบวนงานสอบบัญชี
 กลุ่มชาระบัญชี
1. ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน
2. ตรวจสอบและรับรองรายงานการชาระบัญชีและรายการย่อของบัญชีที่ชาระ
3. รายงานผลการตรวจสอบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ชาระบัญชี

-54. การมอบหมายงานสอบบัญชีและการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
4.1 การมอบหมายงานสอบบัญชี
ให้หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณามอบหมายงานสอบบัญชีสาหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่พร้อมรับการตรวจสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชีอย่างเหมาะสมตามระดับผู้สอบบัญชีและระดับความยากในการสอบบัญชี
เสนอผู้ อ านวยการส านั กงานตรวจบั ญชี สหกรณ์ ที่ 1 - 10 พิ จารณากลั่ นกรองก่ อนแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญชี โดยมี
การหมุนเวียนไม่ให้ เป็นผู้ สอบบั ญชีสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรเดิมติดต่อกันเกิน 3 ปี โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด ดังนี้
ระดับ
ผูส้ อบบัญชี
ระดับ “ต้น”
ระดับ “กลาง”
ระดับ “สูง”

ตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชานาญงาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ

ระดับความยากในการสอบบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด
ยากน้อย , ยากปานกลาง
ยากน้อย , ยากปานกลาง , ยากมาก
ทุกระดับความยาก

4.2 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(1) ให้สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 พิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายงานสอบบัญชี
ของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นทีก่ ่อนพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(2) ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามรอบปีบัญชีหลังจากผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น
ต่องบการเงินเรียบร้อยแล้วโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
(3) ในกรณีที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่มีหรือมีผู้สอบบัญชีแต่ละระดับในจานวนที่ไม่สอดคล้อง
กับจานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในแต่ละระดับความยากในการสอบบัญชี ทาให้ไม่สามารถมอบหมายงานสอบบัญชี
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ใช้ดุลยพินิจมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้สอบบัญชี และให้ผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 ทบทวนการพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ทั้งนี้ ส านักงานตรวจบั ญชีส หกรณ์ส ามารถจัดให้มี การประชุมผู้ส อบบัญชีและผู้ช่ว ยผู้ ส อบบัญชี
เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบร่วมกัน ในการมอบหมายงานสอบบัญชีสาหรับ ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีทั้งหมด
ในสานักงาน และแจ้งให้สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 ทราบ
5. มาตรฐานเวลาการปฏิบัตงิ านสอบบัญชี
มาตรฐานเวลาการปฏิ บั ติ งานสอบบั ญชี ให้ นั บเวลาในการปฏิ บัติ ง านตั้ง แต่ วัน ที่ผู้ ส อบบั ญชี เริ่ มเข้ า
ปฏิบัติงานสอบบัญชีวันแรก จนถึงวันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยให้นับเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานจริง
เท่านั้น ซึ่งให้นับรวมจ านวนวันที่ผู้ สอบบั ญชีใช้ในการวางแผนงานสอบบัญชี และการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปี เป็นวันปฏิบัติงานตามมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วย ดังนี้

-6ระดับความยากในการสอบบัญชี
ยากมากที่สุด
ยากมาก
ยากปานกลาง
ยากน้อย

มาตรฐานเวลาการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี (วัน)
45
30
20
10

กรณีที่ผู้ส อบบัญชีมีความจ าเป็น ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเกินกว่ามาตรฐานเวลา
ที่กาหนดโดยมีเหตุผ ลอัน สมควร เช่น กรณี ส หกรณ์มี การทุจริต การดาเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนเป็นพิเศษ
หรื อ สหกรณ์ ตั้ ง ใหม่ มี ค วามยากในการสอบบั ญชี ม าก ผู้ ส อบบัญ ชี ส ามารถขอขยายระยะเวลาในการปฏิ บั ติ
งานสอบบั ญ ชี ไ ด้ โดยเสนอต่ อผู้ อ านวยการส านั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ที่ 1 - 10 ผ่ า นหั ว หน้ า ส านั ก งาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่พิจารณาตามที่เห็นสมควร
6. มาตรฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชี
6.1 การวางแผนงานสอบบัญชี
ให้ ผู้ ส อบบั ญชี ว างแผนงานสอบบั ญชี ส าหรั บแต่ ล ะสหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกรที่ เป็ นกลุ่ มพร้ อมรั บ
การตรวจสอบที่จั ดทางบการเงินได้เอง ให้ เป็นไปตามขั้นตอนการวางแผนงานสอบบัญชี ที่กรมตรวจบั ญชี ส หกรณ์
กาหนด ซึ่งประกอบด้วย
(1) ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี
(2) แผนการสอบบัญชีโดยรวม
(3) แนวการสอบบัญชี
โดยเสนอแผนงานสอบบัญชีต่อหัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อสอบทานให้แล้วเสร็จก่อนเข้า
ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
อนึ่ ง สหกรณ์ ที่ มีระดับความยากในการสอบบัญชี “น้อย” และกลุ่ มเกษตรกรที่มีระดั บความยาก
ในการสอบบัญชี “ปานกลาง” และ “น้อย” ผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนงานสอบบัญชี โดยจัดทาเฉพาะ (1) ประเมิน
ความเสี่ ย งในการสอบบั ญชี และ (3) แนวการสอบบั ญชี โดยไม่ ต้ อ งจั ด ท า (2) แผนการสอบบั ญ ชี โ ดยรวม
ทั้งนี้ ให้ ผู้ สอบบั ญชี ก าหนดระดั บ ความมีส าระส าคัญไว้ ในบั นทึกการปฏิ บั ติ งานสอบบัญชี แทน และให้ ถื อว่ า
ผู้สอบบัญชีได้วางแผนงานสอบบัญชีเป็นไปตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดโดยอนุโลม
ส าหรั บสหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกรกลุ่ มพร้ อมรั บการตรวจสอบที่ ไม่ สามารถจั ดท างบการเงิ นได้ เอง
แต่ จั ดท างบการเงิ นโดยผู้ อื่ น ไม่ต้ องด าเนิ นการตามขั้ นตอนการวางแผนงานสอบบั ญชี แต่ ให้ เข้ าตรวจแนะน า
การจัดทาบัญชีแทนการเข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี และเมื่อสหกรณ์ส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ จึงประเมินความเสี่ยง
กาหนดแนวการสอบบัญชี และเข้าตรวจสอบบัญชีประจาปี
6.2 การตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
(1) ให้ ผู้ สอบบั ญชี วางแผนงานเข้ าปฏิ บั ติ การตรวจสอบบั ญชี ระหว่ างปี อย่ างน้ อย 1 ครั้ ง และ
เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปีครั้งแรกก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีไม่น้อยกว่า 4 เดือน
(2) กรณี สหกรณ์ ที่ มี ปั ญหาการทุ จริ ต หรื อมี ข้ อบกพร่ องซึ่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ใช้ อ านาจตาม
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 สั่งให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
ให้ผู้สอบบัญชีวางแผนเข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปีทุกไตรมาส เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์

-7(3) กรณีผู้สอบบัญชีตรวจพบข้อสังเกตในการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ให้จัดทาหนังสือแจ้งข้อสังเกต
ที่พบจากการตรวจสอบบัญชี โดยให้หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เป็นผู้ลงนามส่งให้ประธานสหกรณ์และ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ในพื้นที่ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ พร้อมทั้ง
ให้ผู้สอบบัญชีบันทึกข้อสังเกตผ่านระบบ Intranet ทุกครั้งด้วย
6.3 การตรวจสอบบัญชีประจาปี
เมื่ อ สหกรณ์ ส่ ง งบการเงิ น ให้ ต รวจสอบ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งสอบทานเบื้ อ งต้ น ว่ า เอกสารที่ ไ ด้ รั บ
ประกอบด้วยงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วน มีความสัมพันธ์กัน พร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
ประจาปี
(1) ให้ผู้สอบบัญชีทาหนังสือแจ้งกาหนดเวลาเข้าตรวจสอบให้สหกรณ์ทราบ
(2) ให้ผู้สอบบัญชี เสนอรายงานการสอบบัญชีประจาปี งบการเงิน และกระดาษทาการ ต่อหัวหน้า
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อสอบทานก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงิน
(3) กรณีผู้สอบบัญชีตรวจพบข้อสังเกตที่สหกรณ์ต้องปรับปรุงรายการบัญชี ให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการบัญชีที่ต้องปรับปรุงพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข
แก่คณะกรรมการดาเนิ นการ และให้จัดทาหนังสือแจ้งข้อสังเกตและข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับ การปรังปรุง บัญ ชี
แจ้ง ให้ ป ระธานกรรมการสหกรณ์และรองนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อพิจารณาก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ
(4) กรณีผู้สอบบัญชีตรวจพบข้อสังเกตในการตรวจสอบบัญชีประจาปี ให้จัดทาหนังสือแจ้งข้อสังเกต
ที่ พบจากการตรวจบั ญชี โดยให้ หั ว หน้ า ส านั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ เ ป็ น ผู้ ล งนามส่ ง ให้ ป ระธานสหกรณ์
และรองนายทะเบี ย นสหกรณ์ใ นพื้ น ที่ที่ ส หกรณ์/ กลุ่ มเกษตรกรตั้ง อยู่ พิจารณาด าเนิน การตามอานาจหน้า ที่
พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีบันทึกข้อสังเกตผ่านระบบ Intranet ทุกครั้งด้วย
6.4 การรายงานการสอบบัญชี
(1) รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี
ให้ ร ายงานการสอบบั ญ ชี ร ะหว่ า งปี ภ ายใน 10 วั น นั บ แต่ วั น ที่ เ สร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง าน
โดยเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ผ่านหัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
(2) รายงานการสอบบัญชีประจาปี
(2.1) ผู้สอบบัญชีต้องจัดทารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ทั้งนี้ รายงานของผู้สอบบัญชีกาหนดให้มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบกับสหกรณ์
ทุ กประเภทและกลุ่ มเกษตรกร ยกเว้ น สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกร ที่ มี ทุ น ด าเนิ น งานต่ ากว่ า 5 ล้ า นบาท

ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาเรื่องสาคัญในการตรวจสอบไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ก็ได้

อนึ่ง กรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีทุนดาเนินงานตั้งแต่ 5 ล้านบาท ที่กาหนดให้มีวรรค
เรื่ องส าคั ญในการตรวจสอบ ซึ่ ง ผู้ สอบบั ญชี พิ จารณาว่ าไม่ มี เรื่ องส าคั ญในการตรวจสอบให้ ระบุ ข้ อ ความภายใต้
วรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ดังนี้

-8เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุ ดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีเรื่องส าคัญ
ในการตรวจสอบที่ต้องสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

และให้ปรับข้อความในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ดังนี้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้า.......................................................................................... ...................
ข้ า พเจ้ า ได้ สื่ อ สารกั บ คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ เ กี่ ย วกั บ ขอบเขตและช่ ว งเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง
ที่มีนัยสาคัญ (ถ้ามี) ในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ที่มนี ัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันเพื่อกาหนดเป็น “เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ”
ซึ่ ง ถ้ า มี ข้ า พเจ้ า จะอธิ บ ายเรื่ อ งเหล่ า นี้ ไ ว้ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี เว้ น แต่ ก ฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ
ห้ามไม่ให้ เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดั ง กล่ า วในรายงานของข้ า พเจ้ า เพราะการกระท าดั ง กล่ า ว สามารถคาดการณ์
ได้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า จะมี ผ ลกระทบในทางลบมากกว่ า ผลประโยชน์ ที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย สาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

(2.2) ให้ ผู้ สอบบั ญชี จั ด ส่ งรายงานการสอบบั ญชี ประจ าปี งบการเงิ น และกระดาษท าการ
เสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน
(2.3) ให้ผู้สอบบัญชีจัดส่งรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และงบการเงิน
ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อนาเสนอไว้ในรายงานประจาปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(3) การรายงานผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีผ่านระบบ Intranet
(3.1) ให้ผู้สอบบัญชีจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภายหลังจากที่
หัวหน้าสานั กงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สอบทานร่างรายงานของผู้ส อบบัญชี แล้ วเสร็จ แต่ ไม่เกินวันที่ผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็นต่องบการเงิน
(3.2) ให้ผู้สอบบัญชีรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(Input form) ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน

-97. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
7.1 ผู้สอบบัญชี
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายทุกชิ้นงาน โดยสอบทานงานของตนเองและผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชี ว่าได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
7.2 หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สอบทานงานของผู้ สอบบั ญชี ทุกชิ้นงาน ตั้งแต่ การวางแผนงานสอบบัญชี การปฏิบัติ งานสอบบัญชี
และการรายงานการสอบบั ญ ชี ร ะหว่ า งปี แ ละประจ าปี ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะแสดงความเห็ น ต่ อ
งบการเงินรวมทั้งแจ้งผลการสอบทานงานให้ผู้สอบบัญชีทราบ
7.3 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10
(1) กากับดูแลการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีทุกกระบวนการสอบบัญชีของผู้ส อบบัญชีภาครัฐ โดยควบคุม
คุณภาพผลงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทากระดาษทาการด้วยมือ (Manual) อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน และชิ้นงานที่ผู้สอบบัญชี
จัดทากระดาษทาการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : EWP อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
(3) ควบคุ มคุ ณภาพผลงานของผู้ ส อบบัญ ชีภ าคเอกชนที่ อยู่ ในพื้ นที่ ความรั บผิ ด ชอบอย่ างน้อ ย
รายละ 1 แห่ง
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ........................................................................................................ โทร. .................................
ที่ กษ ................./....................
วันที่ ...........................................................................
เรือ่ ง รายงานผลการตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี สหกรณ์.................................................................จากัด
เรียน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.................................
ตามที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.................................................. ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า
ตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของสหกรณ์...................................จากัด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่......................................ซึ่งข้าพเจ้าได้ดาเนินการตรวจแนะนาการจัดทาบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวัน ที่................................ถึงวัน ที่. ...............................จึงขอรายงานผลการตรวจแนะนาตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(............................................)
ตาแหน่ง.............................................

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

- 11 รายงานผลการตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี
สหกรณ์.............................................................จากัด
จังหวัด............................................
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที.่ ....................................................................
เสนอ หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.................................
ตามที่ ส านั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ . .........................................ได้ม อบหมายให้ ข้า พเจ้ า
ตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของสหกรณ์...................................จากัด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่......................................นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจแนะนา ครั้งที่.........เมื่อวันที่............ ...................
ถึงวันที่..........................รวม...............วัน ณ...........................จึงขอรายงานผลการตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี ดังนี้
1. เรื่องที่ตรวจแนะนา
 เอกสารประกอบการบั น ทึ ก บั ญ ชี ข้ า พเจ้ า ได้ แ นะน าให้ แ ก่ . ........................................
ตาแหน่ง....................................โดยแนะนาเกี่ยวกับ.......................................
ผลการตรวจแนะนา.............................................................................................................
 สมุดบัญชีขั้นต้น ข้าพเจ้าได้แนะนาให้แก่..................................ตาแหน่ง..........................
โดยแนะนาเกี่ยวกับ.......................................
ผลการตรวจแนะนา.............................................................................................................
 สมุดบัญชีขั้นปลาย ข้าพเจ้าได้แนะนาให้แก่...............................ตาแหน่ง.........................
โดยแนะนาเกี่ยวกับ.......................................
ผลการตรวจแนะนา.............................................................................................................
 บัญชีย่อยและทะเบียน ข้าพเจ้าได้แนะนาให้แก่..........................ตาแหน่ง........................
โดยแนะนาเกี่ยวกับ.......................................
ผลการตรวจแนะนา.............................................................................................................
 งบทดลอง ข้าพเจ้าได้แนะนาให้แก่....................................ตาแหน่ง..................................
โดยแนะนาเกี่ยวกับ.......................................
ผลการตรวจแนะนา.............................................................................................................
 งบการเงิน ข้าพเจ้าได้แนะนาให้แก่......................................ตาแหน่ง...............................
โดยแนะนาเกี่ยวกับ.......................................
ผลการตรวจแนะนา.............................................................................................................
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้าพเจ้าได้แนะนาให้แก่....................................................
ตาแหน่ง..........................โดยแนะนาเกี่ยวกับ.......................................
ผลการตรวจแนะนา.............................................................................................................
 อื่นๆ ข้าพเจ้าได้แนะนาให้แก่...........................................ตาแหน่ง....................................
โดยแนะนาเกี่ยวกับ.......................................
ผลการตรวจแนะนา.............................................................................................................
2. เรื่องที่ตรวจสอบบัญชี
2.1 ตรวจนับเงินสด.............พบว่า.........................................................................
2.2 .....................................พบว่า.........................................................................
(ลงชื่อ)................................................
(..............................................)
ตาแหน่ง................................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ........................................................................................................ โทร. .................................
ที่ กษ ................./....................
วันที่ ...........................................................................
เรือ่ ง รายงานผลการติดตามการตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี สหกรณ์...............................................จากัด
เรียน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.................................
ตามที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.......................................ได้มอบหมายให้...........................
ตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของสหกรณ์...................................จากัด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่......................................และมอบหมายให้ข้าพเจ้าดาเนินการติดตามผลการตรวจแนะนา
การจัดทาบัญชี ซึ่งข้าพเจ้าได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการทางานร่วมกัน ข้าพเจ้าเห็ นควรส่งส าเนารายงานผลการติดตาม
การตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี สหกรณ์...............................จากัด ให้สหกรณ์จัง หวัด............................ทราบด้วย
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา หากเห็ น ชอบโปรดลงนามในหนั ง สื อ ถึ ง สหกรณ์ จั ง หวั ด
..........................ที่แนบมาพร้อมนี้

............................................
(............................................)
ตาแหน่ง.............................................

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ .......................................................................................................... โทร. .................................
ที่ กษ ................./....................
วันที่ ...........................................................................
เรือ่ ง ขอส่งสาเนารายงานการติดตามการตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี
เรียน สหกรณ์จังหวัด.................................
ด้ว ยส านักงานตรวจบั ญชีส หกรณ์. ...........................................ได้ดาเนินการตรวจแนะนา
การจัดทาบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของสหกรณ์................................จากัด สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่................................โดยได้ตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี ครั้งที่.........เมื่อวันที่....................... ....ถึงวันที่
...........................รวม.............วัน ณ....................................และได้ดาเนินการติดตามผลการตรวจแนะนา
การจัดทาบัญชีไปแล้ว เมื่อวันที่......................................
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...................................พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบูรณาการ
ทางานร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น จึงขอส่งสาเนารายงานผลการติ ดตามการตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี
ของสหกรณ์..................................จากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด...................................
ช่วยติดตามและผลักดันให้สหกรณ์สามารถจัดทาบัญชีได้ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
............................................
(............................................)
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.......................

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้ตามความเหมาะสม

- 14 รายงานผลการติดตามการตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี
สหกรณ์.............................................................จากัด
จังหวัด............................................
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที.่ ....................................................................
เสนอ หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.................................
ตามที่หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ..........................................ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า
ตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของสหกรณ์.................................จากัด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่...............................ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจแนะนา ครั้งที่.......ไปแล้ว เมื่อวันที่..........................
ถึงวันที่.............................รวม........วัน ณ.............................และข้าพเจ้าได้ดาเนินการติดตามผลการตรวจแนะนา
การจัดทาบัญชี ในวันที่..................................จึงขอรายงานผลการติดตามการตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี ดังนี้
ผลการติดตามการตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี
 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี...........................................................................................
 สมุดบัญชีขั้นต้น.....................................................................................................................
 สมุดบัญชีขั้นปลาย.................................................................................................................
 บัญชีย่อยและทะเบียน...........................................................................................................
 งบทดลอง...................................................................................................................... .........
 งบการเงิน.................................................................................................................... ........
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน..............................................................................................
 อื่นๆ.....................................................................................................................................
จากผลการติ ด ตามการตรวจแนะน าการจั ด ท าบั ญ ชี ข้ า งต้ น ข้ า พเจ้ า ประเมิ น ว่ า สหกรณ์
.............................จากัด * จะสามารถจัดทาบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่............................ให้ตรวจสอบได้ หรือ ** จะไม่สามารถจัดทาบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่............................ให้ตรวจสอบได้ และยังต้องได้รับการตรวจแนะนาการจัดทาบัญชี
เกี่ยวกับ.......................................

(ลงชื่อ).................................................
(..............................................)
ตาแหน่ง................................................

