
คู่มือการด าเนินการ 

กรณีผูส้อบบญัชีจะปฏิเสธการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน     

(กรณีถูกปลอมแปลงลงลายมือช่ือในรายงานผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต) 

********************** 

เม่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพบว่า งบการเงินของนิติบุคคลอาจมีการปลอมแปลงลายมือชื่อของตนเองในรายงานของผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถด าเนินการ ดังนี้  

ขั้นตอนด าเนินการ หน่วยงานที่ติดต่อ/เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. การตรวจสอบขอ้มูล  

ให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบแจ้งและยืนยันการสอบบัญชีในเมนู  

“ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-Filing”  

เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th  

1. เลือกเมนู “ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี”  

2. login เข้าระบบ ด้วย username และ password ของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

3. เลือกเมนู “แจ้งรายชื่อธุรกจิ” 

4. เลือกเมนู “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนใน

ระบบ DBD e-Filing” 

2. การด าเนินการเมือ่พบขอ้มูลงบการเงินที่ผิดปกติ  

2.1 กรณีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูล้งลายมือชือ่ในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

ดงักล่าว อาจถือว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ด าเนนิการ ดังนี้ 

    2.1.1 คัดส าเนารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ปรากฏลายมือชื่อ             

ที่ถูกปลอมแปลงในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และส าเนาแบบน า             

ส่งงบการเงนิ (สบช.3) ผ่านช่องทาง ดังนี้  

(1) ระบบ eservice ในเวบ็ไซต์กรมพฒันาธุรกจิการค้า (โทร. 02 547 

5160) (https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml) หรือ 

(2) ส านักงานพัฒนาธุรกจิการค้าแต่ละเขต หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
หมายเหตุ: ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีรบัอนุญาตตรวจสอบส าเนารายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

แลว้พบว่ารายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตปรากฏลายมือชือ่และชือ่เป็นของผูส้อบบญัชีอื่น 

แต่แบบน าส่งงบการเงิน (สบช.3) เป็นชือ่ของท่าน ในกรณีน้ีถือว่านิติบุคคลกรอกขอ้มูลส่วน

ผูส้อบบญัชีในระบบ DBD e-Filing ไม่ถกูตอ้ง ดงันัน้ผูส้อบบญัชีควรติดต่อนิติบุคคลดงักล่าว

ใหแ้กไ้ขแบบน าส่งงบการเงิน (สบช.3) ใหถู้กตอ้ง หรือสอบถามแนวทางเพ่ิมเติมไดท้ี ่กอง

ขอ้มูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ โทร. 02 547 4377, 02 547 4390-91, 02 547 

4385 

เว็บไซตข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ  

ส านกังานพาณิชยจ์ังหวดั 

2.1.2 แจ้งความร้องทุกข์ (โดยประสงค์ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด) ณ 

สถานีต ารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ โดยระบุชื่อนิติบุคคล และรอบปีบัญชีที่ถูกปลอม

ลายมือชื่อในใบแจ้งความด้วย 

 

1 แจ้งความร้องทุกข์ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่เกดิเหตุ

หรือท้องที่ที่นิติบุคคลตั้งอยู่  

2. เอกสารที่ใช้ในการแจ้งความร้องทุกข์ประกอบด้วย 

    2.1 ส าเนารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่

ปรากฏลายมือชื่อที่ถูกปลอมแปลงในรายงานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต  

    2.2 ส าเนาแบบน าสง่งบการเงิน (แบบ ส.บช.3)  

    2.3 ส าเนางบการเงิน (ถ้ามี) 

 

http://www.tfac.or.th/
https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml


ขั้นตอนด าเนินการ หน่วยงานที่ติดต่อ/เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2.1.3 ยื่นหนังสอืร้องเรียนด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ เพื่อปฏเิสธการ

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ โดยดูที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ของ

นิติบุคคลที่ถูกปลอมแปลงลายมือชื่อเป็นหลักว่าอยู่จังหวัดใด โดยสามารถ      

ยื่นต่อหน่วยงาน และแยกหนงัสอืร้องเรียนตามที่อยู่ของนิติบุคคล ดังนี้ 

1) กองธรรมาภิบาลธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกจิการค้า เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

    2)  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนั้นๆ  

 

  

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ

ส านกังานพาณิชยจ์ังหวดันั้นๆ  

1. ยื่นต่อหน่วยงาน ดังต่อไปนี้  

   1.1 กรณีที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลตั้งอยู่ 

กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ กอง                  

ธรรมาภิบาลธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกจิการค้า เบอร์ติดต่อ             

02 547 5989 หรือส่งทางไปรษณีย์มายังกองธรรมา          

ภิบาลธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกจิการค้า ถนนนนทบุรี  

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 11000 

 

   1.2 กรณีที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลอยู่ ณ 

จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนั้นๆ อาจยื่นด้วยตนเองหรือ

ส่งไปรษณีย์กไ็ด้ 

(ดูข้อมูลการติดต่อได้ที่เวบ็ไซต์กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

หรือพาณิชย์จังหวัดนั้นๆ) 

https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1475) 

2. เอกสารที่ใช้ในการร้องเรียน ประกอบด้วย 

    2.1 หนังสือร้องเรียนกรณีถูกปลอมแปลงลายมือชื่อ

ในรายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อปฏิเสธการ

ตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงิน                

(ตามตัวอย่างหนังสอืที่แนบ) 

    2.2 ส าเนาบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์โดยประสงค์

ด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิด 

    2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต 

    2.4 ส าเนารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่

ปรากฏลายมือชื่อที่ถูกปลอมแปลงในรายงานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต  

    2.5 ส าเนาแบบน าสง่งบการเงิน (แบบ ส.บช.3)  

    2.6 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) กรณีมอบอ านาจให้

บุคคลอื่นกระท าการแทน 

2.1.4 ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทราบว่าผู้ ที่ปลอมแปลงลายมือชื่อ

ตนเองในรายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

(กล่าวคือ เป็นผู้ท าบัญชี หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที ่

ถูกปลอมแปลงลายมือชื่อสามารถยื่นค ากล่าวหาต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีดังกล่าวประพฤติจรรยาบรรณได ้

 

 

สภาวิชาชีพบญัชี 

1. สามารถยื่นค ากล่าวหาได้ด้วยตนเองในวันจนัทร์ถึง  

ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. หรือสง่ทาง

ไปรษณีย์ ลงทะเบียน ที่ส านักงานคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ  อาคารสภาวชิาชีพบัญชี เลขที่ 133               

ถนนสขุุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ                

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

2. แบบค ากล่าวหา (แบบ จบ. 1) ดาวน์โหลดได้จาก

เวบ็ไซต์สภาวชิาชีพบัญช ี

(https://www.tfac.or.th/upload/9414/Qq775m3LrZ.pdf) 

https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1475


ขั้นตอนด าเนินการ หน่วยงานที่ติดต่อ/เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2 กรณีตนเองเป็นผูล้งลายมอืช่ือในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจริง  

 ให้ด าเนนิการ ดังนี้ 

 

2.2.1 ในกรณีที่ไม่เคยแจง้รายชื่อกจิการ ให้ผู้สอบบัญชีด าเนินการเข้า 

เมนู “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-Filing” ในระบบแจ้ง

และยืนยันการสอบบัญชีในเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อแจ้งเหตุผลว่า “ลืมแจ้ง

รายชื่อธุรกิจและวันสิ้นงวดบัญชี” และด าเนินการแจ้งรายชื่อธุรกิจดังกล่าวใน

ระบบแจ้งและยืนยันการสอบบัญชี  

 

 

2.2.2 ในกรณีที่เคยแจง้รายชื่อกจิการแต่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ 

ครบถ้วนให้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบแจ้งและยืนยันให้ถูกต้องและครบถ้วน 

(ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง ได้แก่ ปีลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนนิติบุคคล 

วันสิ้นรอบปีบัญชี และวันที่ลงลายมือชื่อ)  

หมายเหตุ: การแจ้งรายชื่อธุรกจิและการยืนยันการลงลายมือชื่อในระบบของสภา

วิชาชีพบัญชี ถือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดสภาฯ หากผู้สอบบัญชีไม่ปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดสภาฯ อาจถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้ 

เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th  

1. เลือกเมนู “ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี”  

2. login เข้าระบบ ด้วย username และ password ของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

3. เลือกเมนู “แจ้งรายชื่อธุรกจิ” 

4. เลือกเมนู “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนใน

ระบบ DBD e-Filing” 

    

 

http://www.tfac.or.th/

