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ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณสําหรับผูสอบบัญชีภาคเอกชน 
 
 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณสําหรับผูสอบบัญชีภาคเอกชน    กําหนดขึ้นเพื่อเปน

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณที่จัดจางผูสอบบัญชีภาคเอกชน   

เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงและสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ตลอดจน

สามารถนําไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีตองประพฤติและปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี

สหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดไว ดังนี้ 

(1) ผูสอบบัญชีสหกรณตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โดยยึดหลักความเสมอภาค

ในการใหบริการ และปฏิบัติตามมรรยาทของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง

ออกตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี 

(2) ผูสอบบัญชีสหกรณตองปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีและที่             

นายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดยใหครอบคลุมทั้งในดานการเงินการบัญชี การปฏิบัติการและ 

การบริหารงานของสหกรณ 

(3) ผูสอบบัญชีสหกรณตองตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณใหเปนไปตาม

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณและของหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

(4) ผูสอบบัญชีสหกรณตองใหความรวมมือกับหนวยงานหรือสวนราชการที่ทําหนาที่

กํากับดูแลสหกรณ 

(5) ผูสอบบัญชีสหกรณไมพึงรับส่ิงของหรือทรัพยสินมีคาจากสหกรณ ยกเวน

คาธรรมเนียมที่พึงได รับจากการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีของผูสอบบัญชีสหกรณที่ เปน             

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูชํานาญงานตรวจบัญชีสหกรณ 
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กระบวนการสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน 
 

กระบวนการสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน ประกอบดวย 

1. การกําหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีรายสหกรณ  
2. การวางแผนงานสอบบัญชี 
3. การปฏิบัติงานสอบบัญชี 
4. การสรุปผลงานสอบบัญชี 

 

กระบวนการสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน

ทราบคําสั่ง
กําหนดแผน                                                

ปฏิบัติงานสอบบัญชีรายสหกรณ

 วางแผนงานสอบบัญชี

 การปฏิบัติงานสอบบัญชี

 การสรุปผลงานสอบบัญชี

 ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีและสรุปผลการประเมิน

 แผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี

 การสอบบัญชีระหวางป

 การสอบบัญชีประจําป

 การแสดงความเห็นตองบการเงินและจัดทํารายงานของผูสอบบัญชี

 การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
 การรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

 

 



 
1. การกําหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีรายสหกรณ  
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 วัตถุประสงค เพื่อใหผูสอบบัญชีกําหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีรายสหกรณ  

   (PB 1) ไดอยางเหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
 วิธีปฏิบัติ 
 

1. การกําหนดแผนปฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ

กระบวนการสอบบัญชสีหกรณโดยผูสอบบัญชภีาคเอกชน

ทราบคําส่ังแตงต้ังใหเปนผูสอบบัญชีสหกรณ

จัดทําแผนการปฏบัิติงานสอบบัญชี

รายสหกรณ (PB 1)โดยบันทึกขอมูลผานระบบ

สามารถปรับเปล่ียนแผนปฏบิัติงานสอบบัญชีรายสหกรณ 

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักมาตรฐานการสอบบัญชี

ภาคเอกชน

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
15 วัน นับแตวันที่นายทะเบียน
สหกรณออกคําส่ังแตงต้ัง

 
 เมื่อไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ  กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

ใหผูสอบบัญชีกําหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีรายสหกรณ  โดยดําเนินการดังนี้ 

 จัดทําแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีรายสหกรณ (PB 1)   โดยบันทึกขอมูลผานระบบ Internet  

ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันที่            
นายทะเบียนสหกรณออกคําสั่งแตงต้ัง 
 อยางไรก็ตาม  ภายหลังจากกําหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีรายสหกรณแลว หาก               

ผูสอบบัญชีไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนที่กําหนดโดยมีเหตุผลอันสมควร ผูสอบบัญชี

สามารถปรับเปลี่ยนแผนไดโดยไดรับความเห็นชอบจาก สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน 
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2. การวางแผนงานสอบบัญชี 
 วัตถุประสงค เพื่อใหการวางแผนงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีเปนไปอยางมี 

                                   ประสิทธิภาพ 
 วิธีปฏิบัติ  

2. การวางแผนงานสอบบัญชี

กระบวนการสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน

ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีและสรุปผลการประเมินความเสี่ยงบันทึก

ผานระบบ

1. ประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องจากสภาพการดําเนินธุรกิจโดยพิจารณาจากขอมูล

เกี่ยวกับสหกรณ

2. ประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมของการควบคุม โดยใชแบบประเมิน

คุณภาพของสหกรณ

จัดทําแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญช ี โดยรูปแบบและ

เนื้อหาของแผนการสอบ บัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชีใหเปนไป

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด

ดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายใน 10 วัน กอนขาตรวจ

สอบบัญชีคร้ังแรก

ดําเนินการใหแลวเสร็จ

สงภายใน 15 วัน หลังเสร็จส้ิน
การตรวจสอบบัญชีครั้งแรก

บันทึกขอมูลการสงแผนการ  
สอบบัญชีโดยรวมและแนวการ

สอบบัญชีใน RB 1
ผานระบบ 

 

  การวางแผนงานสอบบัญชีถือเปนขั้นตอนสําคัญในการปฏิบัติงานของ            

ผูสอบบัญชี ที่ชวยใหสามารถรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีไดอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อ

สรุปความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีไดอยางสมเหตุสมผล การวางแผนการสอบบัญชี 

ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี การจัดทําแผนการสอบบัญชีโดยรวม และ

การจัดทําแนวการสอบบัญชี ซึ่งตองจัดทํากอนเขาปฏิบัติงานสอบบัญชีระหวางป โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
  1. ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีและสรุปผลการประเมินความเสี่ยง  
      ผูสอบบัญชีตองศึกษาและทําความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับสหกรณ รวมทั้งระบบ

บัญชีและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยงจาการควบคุมในปกอน เพื่อ 

ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีใหครอบคลุมทุกดาน โดยประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องจาก

สภาพการดําเนินธุรกิจและประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมของการควบคุม 
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 1.1 การประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องจากสภาพการดําเนินธุรกิจ ใหพิจารณา

จากขอมูลเกี่ยวกับสหกรณ 

 1.2 การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมของการควบคุม ใหพิจารณา

จากระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ โดยใชแบบประเมินคุณภาพของสหกรณ 

ซึ่งไดมีการจัดทําโปรแกรมประเมินความเสี่ยงและจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน เพื่อใหผูสอบ

บัญชีบันทึกขอมูลผานระบบ Internet ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ โปรแกรมจะประมวลผลและ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงแตละดาน  ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน     
กอนเขาตรวจสอบบัญชีครั้งแรก 
  2. จัดทําแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี 
      เมื่อผูสอบบัญชีประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีแลว ผูสอบบัญชีจะบันทึก

ขอมูลที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอการตรวจสอบบัญชีไวในแผนการสอบบัญชีโดยรวม 

ประกอบดวย 

 2.1 ขอบเขตงานของผูสอบบัญชี 

 2.2 ขอมูลเกี่ยวกับสหกรณ 

 2.3 ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 

 2.4 การประเมินความเสี่ยงระดับยอดคงเหลือในบัญชีและประเภทรายการ 

 2.5 ระดับความมีสาระสําคัญ 

 2.6 นโยบายการบัญชี 

 2.7 กําหนดการตรวจสอบ 

 2.8 ผูปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 จากนั้นใหผูสอบบัญชีจัดทําแนวการสอบบัญชี เพื่อวางแผนและกําหนด

ขอบเขตวิธีการตรวจสอบแตละเร่ือง แตละบัญชี หรือแตละวงจรในรายละเอียด ใหครอบคลุมการ

ปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจของสหกรณในทุกดาน และใชเปนคําสั่งงานแกผูชวยผูสอบบัญชี 

รวมทั้งใชควบคุมการปฏิบัติงานให เปนไปอยางถูกตอง  ซึ่งจะทําใหไดหลักฐานการตรวจสอบที่มี

คุณภาพและเพียงพอในการแสดงความเห็นตองบการเงิน 

 รูปแบบและเนื้อหาของแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชีให

เปนไปตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด   ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จและสงกรมตรวจ
บัญชีสหกรณภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบบัญชีครั้งแรก  พรอมทั้งบันทึก
วันที่สงผานระบบ Internet ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในรายงานความกาวหนาผลการ
ปฏิบัติงาน (RB 1)  
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3. การปฏิบัติงานสอบบัญชี  
 วัตถุประสงค เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิธีปฏิบัติ 
 

3. การปฏิบัติงานสอบบัญชี

กระบวนการสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน

 การสอบบัญชีระหวางป

 ใหผูสอบบัญชีเขาตรวจสอบบัญชีระหวางป  ตามท่ีไดเสนอไวในหนังสือเสนอ

บริการ

 การสอบบัญชีประจําป

พิจารณาความพรอมรับการตรวจสอบของสหกรณ

 เขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีประจําป

บันทึกขอมูลวันท่ีสหกรณพรอม
ใน RB 1
ผานระบบ 

 

 การปฏิบัติงานสอบบัญชี แบงไดดังนี้ 

 1. การสอบบัญชีระหวางป ใหผูสอบบัญชีเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีระหวางป 

ตามที่ไดเสนอไวในหนังสือเสนอบริการ 

 2. การสอบบัญชีประจําป  ใหผูสอบบัญชีปฏิบัติ ดังนี้ 

  2.1 พิจารณาความพรอมรับการตรวจสอบของสหกรณ เมื่อไดรับงบการเงินและ

รายละเอียดประกอบงบการเงินจากสหกรณ  และบันทึกขอมูลวันที่สหกรณพรอมในแบบ RB 1 

ผานระบบ 
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  2.2 เขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีประจําป 

   (1) ผูสอบบัญชีตรวจสอบพบเหตุการณที่ทําใหตองปรับแผนการสอบ

บัญชีหรือเห็นสมควรขยายขอบเขตการตรวจสอบ ใหปฏิบัติดังนี้ 

   - กรณีเปนเรื่องที่กําหนดแผนการตรวจสอบไวในแผนการสอบบัญชี

โดยรวมแลว การปรับแผนหรือการขยายขอบเขตการตรวจสอบ ใหระบุการเปลี่ยนแปลง/แกไขใน

แนวการสอบบัญชี พรอมทั้งระบุเหตุผลการปรับเปลี่ยนไวในชองหมายเหตุของเรื่องนั้น ๆ โดยไม

ตองแกไขแผนการสอบบัญชีโดยรวม 

   - กรณีเปนเรื่องที่ไมไดกําหนดแผนการตรวจสอบไวในแผนการสอบบัญชี

โดยรวม ผูสอบบัญชีตองประเมินความเสี่ยงระดับยอดคงเหลือในบัญชีและประเภทรายการใน

แผนการสอบบัญชีโดยรวมเฉพาะรายการที่ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและ

ความเสี่ยงจากการควบคุม พรอมทั้งกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อนําไปจัดทําแนวการสอบบัญชี

เพิ่มเติมตอไป 

   (2) ผูสอบบัญชีตรวจสอบพบขอบกพรองทางการเงินการบัญชี ไมวาจะ

เปนขอบกพรองที่อยูในลักษณะเรงดวน ตองสั่งการใหคณะกรรมการดําเนินการแกไขในทันทีตาม

มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 หรือขอบกพรองที่ไมอยูในลักษณะเรงดวน 

แนะนําเปนหนังสือหรือแนะนําดวยวาจาใหคณะกรรมการดําเนินการแกไข ใหผูสอบบัญชีปฏิบัติ

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรายงานและสั่งการใหสหกรณแกไขขอบกพรอง

เกี่ยวกับการเงินการบัญชี พ.ศ. 2547 
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4. การสรุปผลงานสอบบัญชี 
 วัตถุประสงค เพื่อใหมีการสอบทานงานขั้นสุดทายกอนเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 

                                    และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงิน 
 วิธีปฏิบัติ 
 

4. การสรุปผลงานสอบบัญชี

กระบวนการสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน

 สอบทานงานขั้นสุดทายกอนเสร็จส้ินงานตรวจสอบ  โดยสอบทานการ

ปฏิบัติงานของผูชวยผูสอบบัญชี และสอบทานการจัดทําหลักฐานการ

สอบบัญชีหรือกระดาษทําการ

 สรุปผลการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินโดยประเมิน

ขอสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชี

 

 1. การสอบทานงานขั้นสุดทายกอนเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ใหผูสอบบัญชีปฏิบัติดังนี้ 

  1.1 สอบทานการปฏิบัติงานของผูชวยผูสอบบัญชี วาไดปฏิบัติตามแนวการสอบ

บัญชีที่กําหนดไวอยางครบถวน และบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบหรือไม 

  1.2 สอบทานการจัดทําหลักฐานการสอบบัญชี หรือกระดาษทําการ 

 2. สรุปผลการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงิน  ใหผูสอบบัญชีประเมิน

ขอสรุปจากหลักฐานตาง ๆ ที่ไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ วาเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจอบ

โดยรวมและแสดงความเห็นตองบการเงินกอนปดงานสอบบัญชี 

 



- 9 - 
 

      ภายหลังจากที่ผูสอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบแลวเสร็จจะตองจัดทํารายงานเพื่อ

เสนอผลการตรวจสอบ ประกอบดวย 

1. การแสดงความเห็นตองบการเงินและจัดทํารายงานของผูสอบบัญชี 
2. การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
1. การแสดงความเห็นตองบการเงินและจัดทํารายงานของผูสอบบัญชี 
 วัตถุประสงค เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินของสหกรณและจัดทํารายงาน 

                                    ของผูสอบบัญชี ภายหลังจากที่ผูสอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบ 

                                    แลวเสร็จ 
 วิธีปฏิบัติ 
 

1. การแสดงความเห็นตองบการเงินและจัดทํารายงานของผูสอบบัญชี

การรายงาน

จัดทํารายงานของผูสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินของสหกรณ  โดยปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวย การแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของสหกรณ พ.ศ.2544 และหนังสือท่ี กษ 0403/ว.1019 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เร่ือง 
แนวทางการแสดงความเห็นตองบการเงินและการจัดทํารายงานของผูสอบบัญชี

การแสดงความเห็น

แสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข ไมตองขอคําปรึกษาหารือ

แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข
ใหขอคําปรึกษาหารือจาก ผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
การสอบบัญชีภาคเอกชน

 แสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตองหรือไมแสดงความเห็น  ให
ขอคําปรึกษาหารือจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ ทุกกรณี

กรณีที่ตองขอคําปรึกษาหารือ 
ใหจัดทําหนังสือขอคํา
ปรึกษาหารือการแสดง
ความเห็นตองบการเงิน
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  ภายหลังจากที่ผูสอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่

รับรองทั่วไปและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมทั้งไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี

อยางเพียงพอและไดสอบทานความถูกตอง ครบถวนของกระดาษทําการ เพื่อสรุปผลการ

ตรวจสอบบัญชีประจําปและแสดงความเห็นตองบการเงินของสหกรณที่ตรวจสอบวาแสดงฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด (กรณีสหกรณออมทรัพย) โดยถูกตองตามที่ควรใน

สาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม เพียงใด ผูสอบบัญชีจะแสดง

ความเห็นตองบการเงินในรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งความเห็นของผูสอบบัญชีจําแนกไดเปน               

4 แบบ คือ 

1. การแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข 

2. การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข 

3. การแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง 
4. รายงานวาไมแสดงความเห็น 

การที่ผูสอบบัญชีจะแสดงความเห็นตองบการเงินเปนแบบใดในรายงานของ              

ผูสอบบัญชีใหผูสอบบัญชีปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวย การแสดง

ความเห็นตองบการเงินของสหกรณ พ.ศ. 2544  
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2. การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
 วัตถุประสงค เพื่อเสนอผลการตรวจสอบบัญชี ใหขอสังเกตและใหขอมูล 

                                    ที่เปนประโยชนตอสหกรณ ในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 

                                    และบริหารงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิธีปฏิบัติ 
 

2. การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี

การรายงาน

การสอบบัญชีระหวางป

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป

ตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด

การสอบบัญชีประจําป

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีตาม
รูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด สงกรมตรวจบญัชีสหกรณ เพื่อสอบ

ทานงาน พรอมกับรายงานของผูสอบ
บญัชี งบกากรเงิน และกระดาษทํา
การภายใน 15 วัน นับแตวันแสดง

ความเห็นตองบการเงิน

เสนอสหกรณ และ สําเนาให
กรมตรวจบญัชีสหกรณ  1 ครั้ง  
ภายใน 10 วัน นับจากวันเสร็จ

ส้ินงานตรวจสอบบญัชี               
ระหวางป

บันทึกขอมูลการสง
รายงานการสอบบัญชี
ระหวางปใหกรมตรวจ 
บัญชีสหกรณใน RB 1

ผานระบบ

 
 
 1. การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป ใหผูสอบบัญชีปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.1 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ

บัญชีโดยรายงานถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน สรุปผลการตรวจสอบ ขอสังเกตที่ตรวจพบและ

แนวทางแกไข รวมทั้งการติดตามการแกไขขอบกพรองและเรื่องอื่น ๆ ตามรูปแบบและแนวทางที่

กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
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  1.2 เสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปใหกับสหกรณ  และสําเนา
รายงานการสอบบัญชีระหวางปพรอมกับงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนกอนเขาตรวจสอบ
บัญชีระหวางป ใบตรวจนับเงินสดและกระดาษทําการเงินฝากธนาคาร ตอกรมตรวจบัญชี
สหกรณ  1 ครั้ง  เพื่อทราบภายใน 10 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นงานตรวจสอบบัญชีระหวางป  
และบันทึกขอมูลการสงรายงานผานระบบ  
  

2. การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจําป 
  1.1 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชี เพื่อเสนอผลการตรวจสอบบัญชี

ประจําปตอนายทะเบียนสหกรณ โดยรายงานถึงสรุปผลการตรวจสอบ ขอสังเกตที่ตรวจพบและ

แนวทางแกไข รวมทั้งติดตามการแกไขขอบกพรองและเรื่องอื่น ๆ ตามรูปแบบและแนวทางที่กรม

ตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

  1.2 นําเสนอผลงานสอบบัญชีตอนายทะเบียนสหกรณ เพื่อสอบทานงาน            

สอบบัญชี ประกอบดวย รายงานของผูสอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบบัญชี งบการเงินและ

กระดาษทําการ สงกรมตรวจบัญชีสหกรณภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันที่ผูสอบบัญชีได
แสดงความเห็นตองบการเงิน 
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3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 วัตถุประสงค  1.  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ 

    2. เพื่อจัดเก็บขอมูลทางการเงินของสหกรณ 

    3. เพื่อจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ 
 วิธีปฏิบัติ 
 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

การรายงาน

 รายงานผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ ( RB 1)  ผานระบบ

บันทึกขอมูลทางการเงินของสหกรณ (Input form)  ผานระบบ

บันทึกขอมูลเก่ียวกับการควบคุมภายในของสหกรณจากแบบ

ประเมินคุณภาพของสหกรณ ผานระบบ

เม่ือปฏิบติังาน
ตรวจสอบบญัชี
แลวเสร็จ

 
 เมื่อปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีแลวเสร็จ ใหผูสอบบัญชีรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. การรายงานผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ บันทึกวันที่แสดงความเหน็ตอ

งบการเงินใน RB 1 ผานระบบ Internet ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

  2. การจัดเก็บขอมูลทางการเงินของสหกรณ  บันทึกขอมูลทางการเงินของ

สหกรณผานระบบ  Intranet ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อจัดเก็บขอมูลทางการเงินของสหกรณ 

  3. การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในของสหกรณ จากแบบประเมินคุณภาพของสหกรณ ผานระบบ Internet ของ              

กรมตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ 

   



การปฏิบัติงานตามระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน 

ที ่ กิจกรรม ผูปฏิบัติ กําหนดเวลาปฏิบัติ 

1 การกําหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ 

ใน PB 1 โดยบันทกึผานระบบ 

ผูสอบบัญชี ภายใน 15 วนั นับแตวนัที่

นายทะเบียนสหกรณออก

คําสั่งแตงตั้ง 

2 การประเมนิความเสีย่งในการสอบบัญชีและ

สรุปผลการประมินความเสีย่ง โดยบนัทึก          

ผานระบบ 

ผูสอบบัญชี ภายใน 10 วนั กอนเขา

ตรวจสอบบัญชีคร้ังแรก 

3 การจัดทาํแผนการสอบบัญชโีดยรวมและ          

แนวการสอบบัญชี  สงกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

และบันทกึวนัที่สงใน RB 1 ผานระบบ 

ผูสอบบัญชี ภายใน 15 วนั หลงั           

เสร็จส้ินการตรวจสอบ

บัญชีคร้ังแรก 

4 การสอบบัญชรีะหวางป ใหรายงานผล       

การตรวจสอบบัญชีระหวางป ใหสหกรณ และ

สําเนาใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ  1 คร้ัง 

พรอมทัง้บันทกึวันที่สงใน RB 1 ผานระบบ 

ผูสอบบัญชี ภายใน 10 วนั  หลงัเสร็จ

ส้ินงานตรวจสอบบัญชี 

ระหวางป 

5 บันทกึขอมูลวนัที่สหกรณพรอมใน RB 1 ผาน

ระบบ 

ผูสอบบัญชี เมื่อไดรับงบการเงนิและ

รายละเอียดประกอบงบ 

6 สรุปผลงานสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบ

การเงนิและจดัทํารายงานของผูสอบบัญช ี

รวมทัง้กระดาษทําการและรายงานผลการ

ตรวจสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชี ดําเนนิการใหแลวเสร็จ

ภายใน 15 วนั นับแตวนั

แสดงความเหน็ 

7 การขอคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแสดง

ความเห็นตองบการเงนิ และเรื่องอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

ผูสอบบัญชี เมื่อเกิดกรณีทีต่องขอ         

คําปรึกษาหารอื 

8 การรายงานผลการปฏิบัติงานสอบบัญช ี

บันทกึวนัที่แสดงความเหน็ตองบการเงิน          

ใน RB 1 ผานระบบ 

บันทกึขอมูลทางการเงนิของสหกรณ            

(Input form) 

บันทกึขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อ

จัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ 

ผูสอบบัญชี  

 

เมื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ

บัญชีแลวเสร็จ 
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