
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
เรื่อง  รับสมัครผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562 

------------------------- 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  มีความประสงค์จะรับสมัครผูส้อบบัญชี ประจําปี 2562
เพื่อตรวจสอบบัญชี งบการเงินและการดําเนินงานของสหกรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
 1.  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 2.  มีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และตามประกาศอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
 3. ไม่เคยปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์บกพร่องในสาระสําคัญ ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กําหนด 
 4. เคยเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยระบุช่ือสหกรณ์และจํานวนปีที่สอบบัญชี
ให้ชัดเจน 
 5. ไม่เคยปฏิบัติผิดมรรยาทของผู้สอบบัญชีตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี 2505 และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 6. ต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี” จากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และต้องมีเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เต็มเวลา 
 7. ผู้สอบบัญชีรับงานสอบบัญชีไม่เกิน 5 สหกรณ์ต่อหนึ่งปีบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับ
งานสอบบัญชีไม่เกิน 3 สหกรณ์ต่อหนึ่งปีบัญชี 
 8. ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จะต้องไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

 การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 1. ในการเข้าตรวจสอบทุกครั้งผู้สอบบัญชีเข้าทําการตรวจสอบด้วยตนเองนับต้ังแต่วันหลังจากที่
นายทะเบียนได้แต่งต้ังให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  โดยนําทีมงานเข้าตรวจสอบครั้งละไม่น้อยกว่า 7 คน และ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี  
 2. ต้องเข้าตรวจสอบในวันและเวลาทําการของสหกรณ์ ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ พร้อม
เสนอแผนงานการตรวจสอบตลอดปี 
 3. ต้องยืนยันยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินรับฝาก ทุน และอื่นๆ ตามท่ีสหกรณ์กําหนด 
 4. ต้องรักษาข้อมูลของสหกรณ์ และสมาชิกไว้เป็นความลับ 
 5. ต้องไม่กระทําการใดๆ ทีจ่ะทําให้สหกรณ์ และสมาชิกเกิดความเสียหาย หรอืสูญเสีย 
 6. สามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินให้ทันภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่สหกรณ์จัดทํา
งบการเงินเรียบร้อย 
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