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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 230 - เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ที่เผยแพร่

เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็น

ภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดย

ได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับ    

การพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปล

และทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมด

ที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 230 - เอกสารหลักฐาน

ของงานตรวจสอบ © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants 

(IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 - เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ © 

2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 230 

 

เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ 

 

สารบญั 

 

ย่อหนา้ที่ 

 

คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1 

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 2-3 

วันถอืปฏบิตั ิ 4 

วตัถุประสงค ์ 5 

คําจํากดัความ 6 

ขอ้กาํหนด 

การจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงท ี 7 

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัวิธกีารตรวจสอบที่ใช้และหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 8-13 

การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสดุท้าย 14-16 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

การจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงท ี ก1 

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัวิธกีารตรวจสอบที่ใช้และหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ก2-ก20 

การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสดุท้าย ก21-ก24 

ภาคผนวก ข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกบัเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

ในมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับอื่น 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการจัดทาํ

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบในการตรวจสอบงบการเงิน ภาคผนวกกล่าวถึงมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับอื่นที่มีข้อกาํหนดและแนวปฏิบัติโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน 

ข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกบัเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นไม่ได้จาํกดั

การนํามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไปปฏิบัติ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจมีข้อกาํหนด

เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัเอกสารหลักฐาน 

 

ลกัษณะและวตัถุประสงคข์องเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ 

 

2. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี

และเป็นไปตามข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีที่

เกี่ยวข้องฉบับอื่น ให้ 

(ก) หลักฐานที่แสดงถึงเกณฑ์ของผู้สอบบัญชีในการได้มาซ่ึงข้อสรุปเกี่ยวกับการบรรลุ

วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี
1
 และ 

(ข) หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

และข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

3. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีวัตถุประสงค์อื่นหลายประการ ซ่ึงรวมถงึ 

• ช่วยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบในการวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• ช่วยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่รับผดิชอบในการควบคุมดูแล กาํหนดแนวทาง

และควบคุมดูแลงานตรวจสอบ และปฏบิัติตามความรับผิดชอบในการสอบทานตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220
2
 

• ช่วยให้สามารถระบุความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่มีต่องานที่ทาํได้

เกบ็รักษาบันทกึของเร่ืองต่าง ๆ ที่มีความสาํคัญต่อเน่ืองเพ่ือการตรวจสอบในอนาคต 

• ช่วยให้สามารถปฏบิัติการสอบทานการควบคุมคุณภาพและตรวจทานได้ ตามมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
3
 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220

4
 

                                                 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 11 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 15-17 

3 
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ

และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง” ย่อหน้าที่ 32-33, 35-

38 และ 48 

4 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 2 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 5 TSA 230 

• ช่วยให้สามารถปฏบิัติการตรวจทานโดยหน่วยงานภายนอกได้ ตามข้อกาํหนดทางกฎหมาย

หรือข้อกาํหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

วนัถอืปฏิบติั 

  

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถอืปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
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วตัถุประสงค ์

 

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือเพ่ือจัดทาํเอกสารหลักฐานที่เป็น 

(ก) บันทึกที่เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับเกณฑ์ในการได้มาซ่ึงรายงานของผู้สอบบัญชี 

และ 

(ข) หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

และข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

คําจํากดัความ 
 

6. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ หมายถงึ บันทกึของวิธกีารตรวจสอบที่ใช้ หลักฐาน

การสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ และข้อสรุปที่ได้จากผลการตรวจสอบ (บางคร้ังอาจใช้คาํ

ว่า “กระดาษทาํการ”)  

(ข) แฟ้มงานตรวจสอบ หมายถึง แฟ้มหน่ึงแฟ้มหรือมากกว่า หรือสื่อบันทกึข้อมูลอื่นหน่ึง

สื่อหรือมากกว่า โดยอยู่ในรูปแบบเอกสารหลักฐานหรือรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงใช้

จัดเกบ็ข้อมูลเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบงานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ 

(ค) ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ หมายถึง บุคคลคนหน่ึง (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือ

ภายนอกสาํนักงาน) ซ่ึงมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและมีความเข้าใจ

อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกบั 

(1) กระบวนการการตรวจสอบ 

(2) มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(3) สภาพแวดล้อมทางธุรกจิที่กจิการดาํเนินธุรกจิอยู่ และ 

(4) ประเดน็เกี่ยวกบัการตรวจสอบและการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบั

อตุสาหกรรมของกจิการ 

 

ขอ้กาํหนด 

การจดัทําเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงที 

 

7. ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงท ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 

 

เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัวิธีการตรวจสอบทีใ่ชแ้ละหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ดร้บั 

รูปแบบ เน้ือหา และขอบเขตของเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ 

 

8. ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เพียงพอเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีที่มี

ประสบการณ์และไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบน้ันมาก่อน สามารถเข้าใจเร่ืองต่อไปน้ีได้   

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2-ก5 และ ก16-ก17) 
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(ก) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีและข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก6-ก7) 

(ข) ผลของวิธกีารตรวจสอบที่ใช้และหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และ 

(ค) เร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญที่เกดิขึ้นระหว่างการตรวจสอบ ข้อสรุปที่ได้จากเร่ืองดังกล่าว และ

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่สาํคัญที่ใช้เพ่ือให้ได้ข้อสรุปดังกล่าว (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก8-ก11) 

 

9. ในการบันทกึลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่ใช้ ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึ 

(ก) ช่ือหรือลักษณะเฉพาะของรายการต่าง ๆ หรือเร่ืองต่าง ๆ ที่ถูกทดสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก12) 

(ข) ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบและวันที่ที่งานดังกล่าวเสรจ็สมบูรณ ์และ 

(ค) ผู้สอบทานงานตรวจสอบ วันที่และขอบเขตของการสอบทานดังกล่าว (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก13) 

 

10. ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึการปรึกษาหารือเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญกบัผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ใน

การกาํกบัดูแล และบุคคลอื่น รวมถงึลักษณะของเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญที่ได้ปรึกษาหารือตลอดจน

วันที่และบุคคลที่ได้ปรึกษาหารือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก14) 

 

11. หากผู้สอบบัญชีพบข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกบัข้อสรุปขั้นสดุท้ายของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัเร่ืองที่

สาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกว่าผู้สอบบัญชีได้ดําเนินการกับความไม่สอดคล้องดังกล่าว

อย่างไร (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15) 

 

การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

12. ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หากผู้สอบบัญชีเหน็ว่ามีความจาํเป็นที่จะไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดที่

เกี่ยวข้องข้อใดข้อหน่ึงในมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึว่าใช้วิธกีารตรวจสอบ

ที่เป็นทางเลือกอย่างไรเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของข้อกาํหนดน้ัน และเหตุผลของการไม่

ปฏบิัติตามข้อกาํหนดน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก18-ก19) 

 

เรือ่งทีเ่กิดข้ึนภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี

 

13. ในสถานการณท์ี่ไม่ปกติ หากผู้สอบบัญชีใช้วิธกีารตรวจสอบใหม่หรือวิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติม 

หรือได้มาซ่ึงข้อสรุปใหม่ ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องบันทึก 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก20) 

(ก) สถานการณท์ี่พบ 

(ข) วิธกีารตรวจสอบใหม่หรือวิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติมที่ใช้ หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

และข้อสรปุที่ได้ ตลอดจนผลกระทบของข้อสรปุดังกล่าวต่อรายงานของผู้สอบบัญชี และ 

(ค) วันที่และบุคคลที่ปรับเปล่ียนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ อันเน่ืองมาจาก

สถานการณด์ังกล่าว ตลอดจนวันที่และบุคคลที่สอบทานการปรับเปล่ียนน้ัน  
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การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดทา้ย 

 

14. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบในแฟ้มงานตรวจสอบ และ

ดาํเนินการให้กระบวนการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสดุท้ายเสรจ็สมบูรณ์อย่างทนัท่วงที

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก21-ก22) 

 

15. หลังจากการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายเสรจ็สมบูรณ์แล้ว ผู้สอบบัญชีต้องไม่ลบ

หรือทิ้ งเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบใด ๆ ก่อนวันสิ้ นสุดระยะเวลาการเกบ็รักษา

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก23) 

 

16. ในสถานการณ์ที่นอกเหนือจากที่กล่าวในย่อหน้าที่ 13 ที่ผู้สอบบัญชีเหน็ว่ามีความจาํเป็นต้อง

ปรับเปล่ียนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่มีอยู่ หรือเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบใหม่ ภายหลังจากที่การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบข้ันสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกเร่ืองต่อไปน้ี โดยไม่ต้องคาํนึงถึงลักษณะของการปรับเปล่ียนหรือ

การเพ่ิมเติมดังกล่าว (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก24) 

(ก) เหตุผลโดยเฉพาะเจาะจงในการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานของ       

งานตรวจสอบ และ 

(ข) วันที่และบุคคลที่ปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ตลอดจน

วันที่และบุคคลที่สอบทานการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมน้ัน 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

การจดัทําเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงที (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7) 

 

ก1. การจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างทนัท่วงท ีช่วยเพ่ิม

คุณภาพของการตรวจสอบ และช่วยให้การสอบทานและการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่

ได้รับและข้อสรุปที่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลก่อนที่รายงานของผู้สอบบัญชีจะเสร็จสิ้ น 

เอกสารหลักฐานที่จัดทาํขึ้นภายหลังการปฏบิัติงานตรวจสอบ อาจมีความถูกต้องน้อยกว่า

เอกสารหลักฐานที่จัดทาํขึ้นในขณะที่ปฏบิัติงานตรวจสอบน้ัน 

 

เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัวิธีการตรวจสอบทีใ่ชแ้ละหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ดร้บั 

รูปแบบ เน้ือหา และขอบเขตของเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8) 

 

ก2. รปูแบบ เน้ือหาและขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบขึ้นอยู่กบัหลายปัจจัย เช่น 

• ขนาดและความซับซ้อนของกจิการ 

• ลักษณะของวิธกีารตรวจสอบที่ใช้ 

• ความเสี่ยงที่ระบุไว้จากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

• ความสาํคัญของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

• ลักษณะและขอบเขตของข้อยกเว้นที่พบ 

• ความจาํเป็นที่จะต้องบันทกึข้อสรุปหรือเกณฑใ์นการได้มาซ่ึงข้อสรุป ซ่ึงไม่สามารถระบุ

ได้ทนัทจีากเอกสารหลักฐานของงานที่ทาํหรือหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

• วิธกีารและเคร่ืองมือตรวจสอบที่ใช้ 

 

ก3. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจถูกบันทึกบนกระดาษหรือบนสื่ อบันทึกข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื่อบันทกึข้อมูลอื่น ตัวอย่างของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบรวมถงึ 

• แนวการสอบบัญชี 

• การวิเคราะห์ 

• บันทกึประเดน็ต่าง ๆ 

• สรปุเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญ 

• หนังสอืยืนยันและหนังสอืรับรอง 

• รายการเพ่ือตรวจสอบ  

• จดหมายโต้ตอบ (รวมถงึจดหมายอเิลก็ทรอนิกส)์ เกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญ 

 ผู้สอบบัญชีอาจรวมสรุปย่อหรือสาํเนาข้อมูลเอกสารของกิจการ (ตัวอย่างเช่น สัญญาและ

ข้อตกลงที่สาํคัญและเฉพาะเจาะจง) เป็นส่วนหน่ึงของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

อย่างไรกต็าม เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบไม่ได้ทดแทนรายการบันทกึทางบัญชีของ

กจิการ 
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ก4. ผู้สอบบัญชีไม่ต้องรวมกระดาษทาํการและงบการเงินฉบับร่างที่ถูกเปล่ียนแทนแล้ว บันทกึที่

แสดงให้เหน็ถึงความคิดที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือความคิดเร่ิมแรก สาํเนาชุดก่อน ๆ ของเอกสารที่

ได้รับการแก้ไขข้อผดิพลาดเกี่ยวกบัการพิมพ์หรือข้อผดิพลาดเกี่ยวกบัเร่ืองอื่น ๆ แล้ว และสาํเนา

ของเอกสารต่าง ๆ ไว้ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

 

ก5. คาํอธิบายที่เป็นวาจาของผู้สอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่หลักฐานที่เพียงพอสาํหรับงานที่

ผู้สอบบัญชีได้ทาํหรือข้อสรุปที่ผู้สอบบัญชีได้ แต่อาจใช้อธบิายข้อมูลในเอกสารหลักฐานของ

งานตรวจสอบ หรือทาํให้ข้อมูลในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีความชัดเจนขึ้น 

 

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8(ก)) 

 

ก6. โดยหลักการแล้ว การปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีจะทาํให้

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ มาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับอื่นมีข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้การนํามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไปปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ที่ เฉพาะของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นเหล่าน้ันมีความชัดเจนข้ึน ข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับ

เอกสารหลักฐานของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นไม่ได้จาํกดัการนาํมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ีไปปฏบิัติ นอกจากน้ี การไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับใดฉบับหน่ึงน้ัน ไม่ได้เป็นการช้ีแนะว่าไม่ต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานเพ่ือการปฏบิัติตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ัน 

 

ก7. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบให้หลักฐานที่แสดงว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน

การสอบบญัชี อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นหรือไม่สามารถกระทาํได้ในทางปฏบิัติที่จะ

บันทกึทุกเร่ืองที่พิจารณาหรือทุกดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ในการตรวจสอบหน่ึง ๆ  

นอกจากน้ี ผู้สอบบญัชีไม่จาํเป็นต้องบันทกึเกี่ยวกบัการปฏบิัตติามเร่ืองต่าง ๆ แยกไว้ต่างหาก 

(ดังเช่นในรายการเพ่ือตรวจสอบ) หากเอกสารที่อยู่ในแฟ้มงานตรวจสอบแสดงให้เห็นถึง

การปฏบิัตติามน้ันได้ ตัวอย่างเช่น 

• การมีแผนการตรวจสอบที่มีการบันทกึไว้อย่างเพียงพอ แสดงให้เหน็ว่าผู้สอบบัญชีได้

วางแผนการตรวจสอบแล้ว 

• การมีหนังสือตอบรับงานที่ลงลายมือช่ือแล้วในแฟ้มงานตรวจสอบ แสดงให้เหน็ว่า

ผู้สอบบัญชีได้เหน็ชอบกับข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่

ในการกาํกบัดูแล (ถ้ามี) แล้ว 

• รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างมีเง่ือนไขอย่างเหมาะสม 

แสดงให้เหน็ว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการแสดงความเหน็อย่างมี

เง่ือนไขภายใต้สถานการณท์ี่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว 
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• สาํหรับข้อกาํหนดที่ต้องนาํไปปฏบิัติตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ การปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดดังกล่าวอาจแสดงให้เหน็ในแฟ้มงานตรวจสอบได้หลายวิธ ี

o ตัวอย่างเช่น การบันทกึการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

อาจไม่ได้ถูกบันทกึเฉพาะเจาะจง แต่กระน้ัน เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

อาจให้หลักฐานที่แสดงถึงการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบ

บัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงหลักฐานดังกล่าวอาจรวมถึงวิธกีารตรวจสอบ

โดยเฉพาะที่ใช้เพ่ือยืนยันความถูกต้องของคาํตอบของผู้บริหารต่อข้อซักถามของ

ผู้สอบบัญชี 

o ในทาํนองเดียวกัน การที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบรับผิดชอบใน

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีน้ัน อาจแสดงให้เหน็ได้หลายวิธใีนเอกสารหลักฐาน

ของงานตรวจสอบ ซ่ึงอาจรวมถึงเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการตรวจสอบอย่างทนัท่วงท ี

เช่น การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือในกลุ่มตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 315
5
 

 

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญและการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่สาํคัญที่

เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8(ค)) 

 

ก8. การพิจารณาความสาํคัญของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

อย่างมีหลักเกณฑ ์ตัวอย่างของเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญรวมถงึ 

• เร่ืองต่าง ๆ ที่ก่อให้เกดิความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ (ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315)
6
 

• ผลของวิธกีารตรวจสอบแสดงให้เหน็ว่า (ก) งบการเงินอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญ หรือ (ข) มีความจาํเป็นที่จะต้องปรับเปล่ียนความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ผู้สอบบัญชีประเมินไว้และการตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงดังกล่าวของผู้สอบบัญชี 

• สถานการณท์ี่เป็นเหตใุห้ผู้สอบบญัชีมีความยุ่งยากมากในการนาํวิธกีารตรวจสอบที่จาํเป็น

ไปปฏบิตั ิ

• เร่ืองที่พบที่อาจเป็นเหตุให้มีการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป หรือการเพ่ิม

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณใ์นรายงานของผู้สอบบัญชี 

                                                 
5 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 10 

6  
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 4(จ) 
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ก9. ปัจจัยสาํคัญในการพิจารณารปูแบบ เน้ือหา และขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

เกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญ คือขอบเขตของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการ

ปฏบิัติงานและการประเมินผล การบันทกึการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่สาํคัญที่ใช้ 

ช่วยอธบิายข้อสรปุของผู้สอบบัญชีและสนับสนุนคุณภาพของดุลยพินิจน้ัน เร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญ

ดังกล่าวเป็นที่สนใจโดยเฉพาะแก่ผู้ที่รับผิดชอบในการสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบในคร้ังต่อ ๆ ไป เม่ือสอบทานเร่ืองต่าง ๆ ที่มีความสาํคัญ

ต่อเน่ือง (ตัวอย่างเช่น การสอบทานย้อนหลังของประมาณการทางบัญชี) 

 

ก10. ในกรณีที่เร่ืองต่าง ๆ และการใช้ดุลยพินิจมีความสาํคัญ ตัวอย่างของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่

เหมาะสมที่จะจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจเยี่ยง     

ผู้ประกอบวิชาชีพ ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8 รวมถงึ 

• เหตุผลของข้อสรุปของผู้สอบบัญชี เม่ือข้อกาํหนดระบุว่าผู้สอบบัญชี “ต้องพิจารณา” 

ข้อมูลหรือปัจจัยบางประการ และการพิจารณาน้ันมีความสาํคัญในบริบทของงาน

ตรวจสอบน้ัน 

• เกณฑ์ในการได้มาซ่ึงข้อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของเร่ืองที่ใช้

ดุลยพินิจที่ขึ้ นอยู่กับความเห็นส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น ความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ) 

• เกณฑ์ในการได้มาซ่ึงข้อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความแท้จริงของเอกสาร        

เม่ือสถานการณ์ที่พบระหว่างการตรวจสอบเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าเอกสารน้ัน   

อาจไม่ใช่เอกสารที่แท้จริง และได้มีการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติม (เช่น การใช้

ผู้เช่ียวชาญหรือการขอคาํยืนยันอย่างเหมาะสม) 

 

ก11. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า การจัดทาํและเกบ็บทสรุป (บางคร้ังเรียกว่า บันทึกการเสรจ็สิ้น

การตรวจสอบ) ไว้เป็นส่วนหน่ึงของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบน้ันมีประโยชน์ 

บทสรปุดังกล่าวอธบิายเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญที่พบระหว่างการตรวจสอบและการดาํเนินการกบั

เร่ืองน้ัน หรือรวมถึงการอ้างองิไปยังเอกสารหลักฐานสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้องซ่ึงกล่าวถึงเร่ือง

ดังกล่าว บทสรุปอาจช่วยให้การสอบทานและการตรวจทานเอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสทิธผิลและประสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการตรวจสอบที่มี

ขนาดใหญ่และซับซ้อน นอกจากน้ี การจัดทาํบทสรปุดังกล่าวอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณา

เกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญ อีกทั้งยังอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีไม่

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องข้อใดข้อหน่ึงหรือไม่จาก

วิธีการตรวจสอบที่ใช้และข้อสรุปที่ได้ ซ่ึงอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

โดยรวมของผู้สอบบัญชีได้ 
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การระบุรายการต่าง ๆ หรือเรือ่งต่าง ๆ ทีถ่กูทดสอบและการระบุผูจ้ดัทาํและผูส้อบทาน (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ 9) 

 

ก12. การบันทึกช่ือหรือลักษณะเฉพาะมีวัตถุประสงค์หลายประการ ตัวอย่างเช่น ช่วยให้กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบสามารถช้ีแจ้งอธิบายต่องานที่ทาํได้ และช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริงของข้อยกเว้นหรือความไม่สอดคล้องต่าง ๆ การระบุช่ือหรือลักษณะเฉพาะจะ

แตกต่างกนัตามลักษณะของวิธกีารตรวจสอบและรายการหรือเร่ืองที่ถูกทดสอบ ตัวอย่างเช่น 

• สาํหรับการทดสอบรายละเอียดของใบสั่งซ้ือที่ออกโดยกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจระบุ

เอกสารที่ถูกเลือกเพ่ือการทดสอบตามวันที่และเลขที่เฉพาะเจาะจงของใบสั่งซ้ือ 

• สาํหรับวิธกีารตรวจสอบที่ต้องเลือกหรือสอบทานรายการทั้งหมดที่มียอดสงูกว่าจาํนวน

ที่กาํหนดไว้จากประชากรใดประชากรหน่ึง ผู้สอบบัญชีอาจบันทึกขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบและระบุประชากรน้ัน (ตัวอย่างเช่น รายการในสมุดรายวันทั้งหมดที่มียอด

สงูกว่าจาํนวนที่กาํหนด) 

• สาํหรับวิธีการตรวจสอบที่ต้องสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบจากเอกสาร ผู้สอบบัญชีอาจ

ระบุเอกสารที่ถูกเลือก โดยการบันทกึแหล่งที่มาของเอกสาร จุดเร่ิมต้นและช่วงของการ

สุ่มตัวอย่าง (ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างอย่างเป็นระบบของรายงานการขนส่งสินค้า ถูกเลือก

จากบันทกึข้อมูลการขนส่งสนิค้า สาํหรับระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 

กนัยายน โดยเร่ิมจากรายงานเลขที่ 12345 และเลือกทุก ๆ รายงานที่ 125) 

• สาํหรับวิธกีารตรวจสอบที่ต้องสอบถามบุคลากรที่เฉพาะเจาะจงของกจิการ ผู้สอบบัญชี

อาจบันทกึวันที่ที่ทาํการสอบถาม ช่ือและตาํแหน่งงานของบุคลากรผู้น้ันของกจิการ 

• สําหรับวิธีการสังเกตการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจบันทึกกระบวนการหรือเร่ืองที่ ไ ด้

สงัเกตการณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สถานที่

และวันที่ที่ทาํการสงัเกตการณ ์

 

ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงานตรวจสอบที่ทาํโดยการ

สอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
7
 ข้อกาํหนดที่ให้บันทกึว่าใครเป็นผู้สอบทานงาน

ตรวจสอบที่ทาํ ไม่ได้หมายความว่ากระดาษทาํการแต่ละแผ่นต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐาน

ของการสอบทาน อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดดังกล่าวหมายถึงการบันทกึว่างานตรวจสอบอะไร

ที่ถูกสอบทาน ใครเป็นผู้สอบทานงานดังกล่าว และวันที่ที่สอบทานงานดังกล่าว 

 

 

 

 

 

                                                 
7 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 17 
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เอกสารหลักฐานของการปรึกษาหารือเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญกบัผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแล และบุคคลอื่น (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 

 

ก14. เอกสารหลักฐานไม่ได้จาํกดัอยู่ที่บันทกึต่าง ๆ ที่จัดทาํขึ้นโดยผู้สอบบัญชีเท่าน้ัน แต่อาจรวมถึง

บันทกึที่เหมาะสมอื่น เช่น รายงานการประชุมที่จัดทาํขึ้นโดยบุคลากรของกจิการและเหน็ชอบ

โดยผู้สอบบัญชี บุคคลอื่นที่ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญอาจรวมถึง

บุคลากรอื่นภายในกิจการ และบุคคลภายนอกกิจการ เช่น บุคคลที่ให้คาํแนะนาํด้านวิชาชีพ

แก่กจิการ 

 

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการดาํเนินการกบัความไม่สอดคล้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 

 

ก15. ข้อกาํหนดที่ให้บันทกึว่าผู้สอบบัญชีได้ดาํเนินการอย่างไรกับความไม่สอดคล้องกันในข้อมูล 

ไม่ได้หมายความว่าผู้สอบบัญชีต้องเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือที่ถูกเปล่ียน

แทนแล้ว 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8) 

 

ก16. โดยทั่วไป เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบสาํหรับการตรวจสอบกจิการขนาดเลก็มีขอบเขต

น้อยกว่าเอกสารหลักฐานสาํหรับการตรวจสอบกิจการขนาดใหญ่ นอกจากน้ี ในกรณีของ

การตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งหมด 

เอกสารหลักฐานจะไม่รวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่อาจจาํเป็นต้องบันทกึเพ่ือแจ้งหรือสั่งงานแก่สมาชิก

ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ หรือเพ่ือแสดงถงึหลักฐานของการสอบทานโดยสมาชิกคนอื่น

ในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น ไม่มีเร่ืองที่จะต้องบันทกึเกี่ยวกบัการปรึกษาหารือหรือการควบคุมดูแล

ในกลุ่ม) อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดใน

ย่อหน้าที่ 8 เกี่ยวกบัการจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่สามารถเข้าใจได้โดย

ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ เพราะเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจถูกสอบทานโดย

บุคคลภายนอกเพ่ือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์อื่น 

 

ก17. ในการจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีของกิจการขนาดเลก็อาจพบว่า 

การบันทึกเร่ืองต่าง ๆ ของการตรวจสอบรวมอยู่ด้วยกันในเอกสารหลักฐานเดียวกัน  และมี

การอ้างองิไปยังเอกสารหลักฐานสนับสนุนตามความเหมาะสมน้ันมีประโยชน์และมีประสทิธภิาพ 

ตัวอย่างของเร่ืองต่าง ๆ ที่อาจบันทึกรวมอยู่ด้วยกันในการตรวจสอบกิจการขนาดเลก็รวมถึง

ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการควบคุมภายในของธุรกิจน้ัน กลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวม

และแผนการตรวจสอบ ความมีสาระสาํคัญตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320
8
 

ความเสี่ยงที่ประเมินได้ เร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญที่พบระหว่างการตรวจสอบ และข้อสรปุที่ได้ 

 

                                                 
8 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบัิติงานสอบบัญชี” 
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การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก18. ข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีได้ 

ดังน้ัน มาตรฐานการสอบบัญชีกําหนดให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดแต่ละข้อที่เกี่ยวข้องกับ

สถานการณข์องการตรวจสอบ ยกเว้นในสถานการณท์ี่ไม่ปกติ 

 

ก19. ข้อกําหนดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานใช้กับข้อกําหนดที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ัน ๆ 

ข้อกาํหนดข้อใดข้อหน่ึงจะไม่เกี่ยวข้อง
9
 ในกรณต่ีาง ๆ ต่อไปน้ีเท่าน้ัน 

 (ก) มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งฉบับไม่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการไม่มีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610
10

 จะไม่เกี่ยวข้อง) หรือ 

 (ข) ข้อกาํหนดน้ันเป็นข้อกาํหนดที่มีเง่ือนไขและเง่ือนไขน้ันไม่มีอยู่ (ตัวอย่างเช่น ข้อกาํหนด

ที่ให้แสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีแบบที่เปล่ียนแปลงไป เม่ือไม่สามารถหาหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ แต่ตามสถานการณ์จริงสามารถหาหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้) 

 

เรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึนภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 

 

ก20. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ไม่ปกติรวมถึงข้อเทจ็จริงที่มีอยู่ในวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีที่    

ผู้สอบบัญชีทราบภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และหากทราบ ณ วันที่น้ัน อาจเป็นเหตุ

ให้มีการแก้ไขงบการเงินหรืออาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป  

ในรายงานของผู้สอบบัญชี
11

 ข้อสรุปการปรับเปล่ียนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ          

อันเน่ืองมาจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องถูกสอบทานตามความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทาน   

ที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220
12

 โดยที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

เป็นผู้รับผดิชอบขั้นสดุท้ายในการปรับเปล่ียนน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 22 

10  
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” 

11 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 14 

12 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 16 
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การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดทา้ย (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14-16) 

 

ก21. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 กาํหนดให้สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบิัติ

ในการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์อย่างทันท่วงที
13

 กรอบเวลาที่เหมาะสม

สาํหรับการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสดุท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์ โดยปกติแล้วไม่เกนิ 60 วัน 

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
14

 

 

ก22. การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายให้เสร็จสมบูรณ์ภายหลังวันที่ในรายงานของ  

ผู้สอบบัญชี คือกระบวนการจัดการที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการใช้วิธกีารตรวจสอบใหม่หรือการได้มา

ซ่ึงข้อสรุปใหม่ อย่างไรกต็าม อาจมีการปรับเปล่ียนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบระหว่าง

กระบวนการรวบรวมขั้นสุดท้ายได้ หากการปรับเปล่ียนน้ันเป็นลักษณะของการจัดการ 

ตัวอย่างของการปรับเปล่ียนดังกล่าวรวมถงึ 

• การลบหรือทิ้งเอกสารหลักฐานที่ถูกเปล่ียนแทนแล้ว 

• การจัดลาํดับ การจัดเรียงและการอ้างองิระหว่างเอกสารหลักฐาน 

• การลงลายมือช่ือบนรายการเพ่ือตรวจสอบสาํหรับการเสรจ็สิ้นงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

กบักระบวนการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบ 

• การจดบันทึกหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับ ได้ปรึกษาหารือและได้รับ

ความเห็นชอบจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง ก่อนวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี 

 

ก23. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 กาํหนดให้สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบิัติ

เกี่ยวกับการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
15

 ระยะเวลาการเกบ็รักษาสาํหรับ

งานตรวจสอบโดยปกติแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี หรือ ให้ใช้วันที่

ในรายงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการหากเป็นวันที่หลังจากน้ัน 
16

 

 

ก24. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่ามีความจําเป็นต้องปรับเปล่ียนเอกสาร

หลักฐานของงานตรวจสอบที่มีอยู่ หรือเพ่ิมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบใหม่ ภายหลัง

จากที่การรวบรวมแฟ้มเสรจ็สมบูรณ์แล้ว ได้แก่ ความจาํเป็นที่จะต้องทาํให้เอกสารหลักฐาน

ของงานตรวจสอบที่มีอยู่ให้ชัดเจนขึ้น ซ่ึงเกดิจากข้อคิดเหน็ที่ได้รับระหว่างการตรวจทานโดย

บุคคลภายในหรือภายนอก 

                                                 
13

  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 45 

14 
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ ก54 

15 
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 47 

16
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ ก61 
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ภาคผนวก  

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 1) 

 

ขอ้กําหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกบัเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบในมาตรฐานการสอบบญัชี

ฉบบัอ่ืน 

 

ภาคผนวกน้ีระบุย่อหน้าในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ซ่ึงถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงิน

สาํหรับงวดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และมีข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสาร

หลักฐาน รายการน้ีไม่ได้ทดแทนการพิจารณาข้อกาํหนดและการนาํไปปฏบิัติและคาํอธิบายอื่นที่

เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 เร่ือง “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” – ย่อหน้าที่ 10-12 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เร่ือง “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อ

หน้าที่ 24-25 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เร่ือง “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการพิจารณา

การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อหน้าที่ 44-47 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 เร่ือง “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบ

งบการเงิน” – ย่อหน้าที่ 29 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 เร่ือง “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” – ย่อหน้า  

ที่ 23 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 เร่ือง “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อหน้าที่ 12 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 เร่ือง “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กจิการ” – ย่อหน้าที่ 32 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 เร่ือง “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงาน

สอบบัญชี” – ย่อหน้าที่ 14 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 เร่ือง “วิธปีฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความ

เสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” – ย่อหน้าที่ 28-30 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 เร่ือง “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบ

ระหว่างการตรวจสอบ” – ย่อหน้าที่ 15 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 เร่ือง “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณ

การทางบัญชีเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” – ย่อหน้าที่ 23 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 เร่ือง “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” – ย่อหน้าที่ 28

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เร่ือง “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของ

กลุ่มกจิการรวมถงึงานของผู้สอบบัญชีอื่น” – ย่อหน้าที่ 50 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 เร่ือง “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” – ย่อหน้าที่ 13 


