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บทแกไ้ขเพิม่เติมส ำหรบัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีและ 

ค ำอธิบำยที่เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 
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Conforming Amendments to ISAs and Related Material Arising from the Quality Management 

Projects ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดย International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปล

เป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และท าซ ้า

โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับ 

การพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและ

ท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” 

ข้อความภาษาอังกฤษของ Conforming Amendments to ISAs and Related Material Arising from the Quality 

Management Projects ©  2020 สงวนลิขสิทธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ บทแก้ไขเพิ่ มเติมมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อ ให้

สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ©  2021 สงวนลิขสิทธิ์ โดย International 

Federation of Accountants (IFAC) 

ต้ น ฉ บั บ  :  Conforming Amendments to ISAs and Related Material Arising from the Quality 

Management Projects, December 2020 

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้  

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

บทแก้ไขเพิ่ มเติมมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อให้สอดคล้องกับ  

การปรับปรุงมาตรฐานการบริหารคุณภาพนี้  ให้ถือปฏบิัติ ดังนี้   

กำรปรบัปรุงที่เกีย่วขอ้งกบั วนัถือปฏิบติั 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่  15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ส านักงานต้องออกแบบและน าระบบการบริหาร

คุณภาพที่ เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้ ไปปฏบิัติตั้งแต่วันที่  15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  2 ส าหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรับ 

รอบบัญ ชีที่ เ ร่ิ มในหรือหลังวันที่  15 ธันวาคม  

พ.ศ. 2566 และให้ถือปฏบิัติกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อื่ นและงานบริการเกี่ ยวเนื่ องที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่   

15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 
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บทแกไ้ขเพิม่เติมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีและ 

มำตรฐำนอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรปรบัปรุง 

มำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ 

หมำยเหตุ: 

1. เนื้ อหาของบทแก้ไขบทแก้ไขเพิ่ มเติมมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อให้

สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ถูกแสดงโดยการท าเคร่ืองหมายแสดง 

การเปลี่ ยนแปลงจากมาตรฐานฉบับล่าสดุที่ ได้รับผลกระทบ 

2. ตัวเลขเชิงอรรถที่ ปรากฏในบทแก้ไขเพิ่ มเติมนี้ ไม่สอดคล้องกับตัวเลขเชิงอรรถในมาตรฐานฉบับที่ ถูก

แก้ไข ตัวเลขเชิงอรรถเหล่านี้ จะได้รับการจัดล าดับใหม่ในมาตรฐานฉบับที่ ถูกแก้ไขเมื่ อมีการรวม

เนื้อหาที่ เปลี่ ยนแปลงเข้าเป็นมาตรฐานทั้งฉบับแล้วเท่านั้น 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 200 เรื่อง วตัถุประสงคโ์ดยรวมของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 

และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี 

ค ำน ำ 

... 

ขอ้ก ำหนด 

… 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอ่ืน 

ขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณท่ีเกีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก19. มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  11 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2202 กล่าวถึง

ความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มีออกแบบ น าไปปฏิบัติ และด าเนินการตามคงไว้ซึ่ ง

ระบบการบริหารควบคุมคุณภาพของส านักงานส าหรับงานตรวจสอบ มาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่

ออกแบบมาเพื่ อให้ซึ่ งให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า ส านักงานและบุคลากร

ของส านักงานปฏิบัติตามบรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานและข้อก าหนดดังกล่าว  

ในส่วนของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 

ก าหนดให้ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพซึ่ งครอบคลุมให้สามารถบรรลุ 

 
1
 มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและหรือการ

สอบทานงบการเงิน และหรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  2 
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ความรับผิดชอบตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องรวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็น

อิสระ3 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ก าหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบเกี่ ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนด

เกี่ ยวกับความเป็นอิสระ4 ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงการคงไว้ซึ่ งความระมัดระวัง โดยการ

สัง เกตการณ์และการสอบถามที่ จ า เ ป็น เพื่ อให้ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด  

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องของสมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การพิจารณาถึง   

การด าเนินการที่ เหมาะสมหากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบได้รับทราบเร่ืองต่าง ๆ  

ที่ แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ  

ที่ เกี่ ยวข้อง และการได้มาซึ่ งข้อสรุปเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระ 

ที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบ5 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ยอมรับว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบมีสิทธิที่ จะเชื่ อถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานในการบรรลุความรับผิดชอบ

ของกลุ่มเกี่ ยวกับวิธีการปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบแต่ละงาน  

เว้นแต่ข้อมูลจากส านักงานหรือแหล่งอื่ นจะชี้แนะเป็นอย่างอื่ น  นอกจากนี้  มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 220 (ปรับปรุง) ยังได้อธิบายถึงกรณีที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอาจต้องอาศัยนโยบาย

หรือวิธปีฏบิัติของส านักงานในการบริหารและการได้มาซึ่ งคุณภาพในระดับงานตรวจสอบ6 

... 

กำรใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

ก27. การใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์เฉพาะใด ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์ที่ ผู้ สอบบัญชีทราบ การปรึกษาหารือในเร่ืองต่าง ๆ ที่ ยากหรือที่ มีข้อโต้แย้ง  

ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และระหว่างกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกับกลุ่มอื่ นในระดับที่ เหมาะสม ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกส านักงาน 

ดังเช่นที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)7 จะช่วยผู้สอบบัญชีในการใช้

ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล 

... 

หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอและควำมเสีย่งในกำรสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  5 และ 17) 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี 

ก30. หลักฐานการสอบบัญชีมีความจ าเป็นต่อการสนับสนุนความเห็นและรายงานของผู้ สอบบัญชี

หลักฐานการสอบบัญชีได้มาจากการเกบ็รวบรวมและส่วนใหญ่ได้มาจากการใช้วิธีการตรวจสอบ  

 
3
 มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  20-2529 

4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  16-21 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  9-12 

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก10 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  1835 
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ในระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้อมูลที่ ได้รับจาก  

แหล่งอื่ น เช่น การตรวจสอบคร้ังก่อน ๆ (เมื่ อผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่ามีการเปล่ียนแปลง

เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบคร้ังก่อนหรือไม่ ที่ อาจกระทบต่อความเกี่ ยวข้องของข้อมูลนั้นกับ  

การตรวจสอบในปัจจุบัน8) หรือข้อมูลที่ ได้รับจากการตอบรับหรือคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้า

หรืองานตรวจสอบของส านักงานวิธีการควบคุมคุณภาพของส านักงานเกี่ ยวกับการตอบรับและ 

การคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กบัลูกค้า นอกเหนือจากแหล่งอื่ นภายในและภายนอกกจิการแล้ว บันทกึ

ทางการบัญชีของกิจการยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ ส าคัญของหลักฐานการสอบบัญชี นอกจากนี้  ข้อมูล 

ที่ อาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอาจถูกจัดเตรียมขึ้ นโดยผู้ เชี่ ยวชาญที่ เป็นพนักงานหรือ 

ถูกว่าจ้างโดยกิจการ หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยทั้งข้อมูลที่ สนับสนุนและยืนยัน  

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับงบการเงิน และข้อมูลอื่ นที่ ขัดแย้งกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้เกี่ ยวกับงบการเงิน นอกจากนี้  ในบางกรณี การไม่มีข้อมูล (ตัวอย่างเช่น การที่

ผู้บริหารปฏิเสธที่ จะให้ค ารับรองตามที่ ถูกร้องขอ) กถ็ือว่าเป็นหลักฐานการสอบบัญชีด้วยเช่นกัน 

งานส่วนใหญ่ของผู้สอบบัญชีในการก าหนดรูปแบบของความเห็นของผู้สอบบัญชีประกอบด้วย 

การรวบรวมและการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 210 เรื่อง ขอ้ตกลงในกำรรบังำนสอบบญัชี 

ค ำน ำ 

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ว่าด้วยเร่ืองความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการเห็นชอบกับ

ข้อตกลงในงานสอบบัญชีกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ซึ่ งรวมถึง

การก าหนดเง่ือนไขเบื้องต้นส าหรับการตรวจสอบ ความรับผิดชอบส่วนอื่ นที่ ยังมีอยู่ของผู้บริหารและ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)9  

ว่าด้วยเร่ืองลักษณะของการรับงานซึ่ งอยู่ในการควบคุมของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

... 

 

  

 
8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญโดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  916 

9  
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ขอ้ก ำหนด 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่  1)  

ก1.  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  110 เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของส านักงานเกี่ ยวกับ 

การตอบรับและคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานบางด้านงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นซึ่ งรวมถึง

งานสอบบัญชีอาจถูกยอมรับเมื่ อผู้ปฏิบัติงานพิจารณาว่าข้อก าหนดด้านจริยธรรมที่ เกี่ ยวข้อง เช่น 

ความเป็นอิสระ และความสามารถทางวิชาชีพ เป็นต้น ได้ถูกน ามาปฏิบัติแล้ว และเมื่ อ  

การปฏิบัติงานแสดงถึงลักษณะบางประการเท่านั้น11 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง

กับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ (ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดด้านความเป็นอิสระ) ในส่วนที่ เกี่ ยวกับ 

การรับงานสอบบัญชี และข้อก าหนดดังกล่าวอยู่ภายในการควบคุมของผู้สอบบัญชีได้ถูกกล่าวไว้

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)12 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับ

เหตุการณ์เหล่านั้น (หรือเง่ือนไขเบื้องต้น) ซึ่ งอยู่ภายในการควบคุมของกจิการและมีความจ าเป็น

ส าหรับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของกจิการที่ ต้องเหน็ชอบ 

… 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 230 เรื่อง เอกสำรหลกัฐำนของงำนตรวจสอบ 

ค ำน ำ 

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี 

... 

ลกัษณะและวตัถุประสงคข์องเอกสำรหลกัฐำนของงำนตรวจสอบ 

... 

3. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีวัตถุประสงค์อื่ นหลายประการ ซึ่ งรวมถึง 

• ช่วยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบในการวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• ช่วยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่ รับผิดชอบในการควบคุมดูแล ก าหนดแนวทางและ

ควบคุมดูแลงานตรวจสอบ และปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการสอบทานตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)13 

 
10

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 “การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบหรือการสอบทานงบการเงิน 

หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” ย่อหน้าที่  30 

11  
“แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น” ย่อหน้าที่  17 

12 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  9-1116-21 

13
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  15-1729-34 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

• ช่วยให้สามารถระบุความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มีต่องานที่ ท าได้เกบ็

รักษาบันทกึของเร่ืองต่าง ๆ ที่ มีความส าคัญต่อเนื่ องเพื่ อการตรวจสอบในอนาคต 

• ช่วยให้สามารถปฏิบัติการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ14 การสอบทานงาน

ประเภทอื่ น15 และกิจกรรมติดตามผลภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและ

ตรวจทานได้ ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  116 และมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 22017 

• ช่วยให้สามารถปฏบิัติการตรวจทานโดยหน่วยงานภายนอกได้ ตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือ

ข้อก าหนดอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

... 

ขอ้ก ำหนด 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

เอกสำรหลกัฐำนเกีย่วกบัวิธีกำรตรวจสอบท่ีใชแ้ละหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดร้บั 

... 

รูปแบบ เน้ือหา และขอบเขตของเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8)  

... 

เอกสารหลักฐานเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ก)) 

... 

ก7. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบให้หลักฐานที่ แสดงว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นหรือไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏิบัติที่ จะบันทึก

ทุกเร่ืองที่ พิจารณาหรือทุกดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ใช้ในการตรวจสอบหนึ่ ง ๆ นอกจากนี้  

ผู้ สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องบันทึกเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามเร่ืองต่าง ๆ แยกไว้ต่างหาก (ดังเช่น 

ในรายการเพื่ อตรวจสอบ) หากเอกสารที่ อยู่ในแฟ้มงานตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนั้น

ได้ ตัวอย่างเช่น 

• การมีแผนการตรวจสอบที่ มีการบันทึกไว้อย่างเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีได้ 

วางแผนการตรวจสอบแล้ว 
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 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  2 “การสอบทานคุณภาพงาน” 
15

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 “การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบหรือการสอบทานงบการเงิน 

หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” ย่อหน้าที่  ก135 
16

 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน 

และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” ย่อหน้าที่  32-33 และ 35-38 และ 48 

17 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  2 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

• การมีหนังสือตอบรับงานที่ ลงลายมือชื่ อแล้วในแฟ้มงานตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่า  

ผู้สอบบัญชีได้เหน็ชอบกบัข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีกบัผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการ

ก ากบัดูแล (ถ้ามี) แล้ว 

• รายงานของผู้สอบบัญชีที่ มีการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเง่ือนไขอย่างเหมาะสม  

แสดงให้เห็นว่าผู้ สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับการแสดงความเห็นอย่าง 

มีเง่ือนไขภายใต้สถานการณ์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว 

• ส าหรับข้อก าหนดที่ ต้องน าไปปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดดังกล่าวอาจแสดงให้เหน็ในแฟ้มงานตรวจสอบได้หลายวิธี 

o ตัวอย่างเช่น การบันทกึการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีอาจ

ไม่ได้ถูกบันทึกเฉพาะเจาะจง แต่กระนั้น เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจให้

หลักฐานที่ แสดงถึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ สอบบัญชี ตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งหลักฐานดังกล่าวอาจรวมถึงวิธกีารตรวจสอบโดยเฉพาะที่ ใช้

เพื่ อยืนยันความถูกต้องของค าตอบของผู้บริหารต่อข้อซักถามของผู้สอบบัญชี 

o ในท านองเดียวกัน การที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบรับผิดชอบในการ

ก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีนั้นและการสอบทานงานของกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานนั้น18 อาจแสดงให้เห็นได้หลายวิธีในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

ซึ่ งอาจรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

อย่างเพียงพอและเหมาะสมในขั้นตอนต่าง ๆ ของในการตรวจสอบอย่างทนัท่วงท ีเช่น 

การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ ก าหนดใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)19 

... 

ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) มีข้อก าหนดและแนวทางเกี่ ยวกับการสอบทาน

ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีสอบทานงานตรวจสอบที่ ท าโดยการสอบทานเอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบ20 ข้อก าหนดที่ ให้บันทึกว่าใครเป็นผู้สอบทานงานตรวจสอบที่ ท า ไม่ได้หมายความว่า

กระดาษท าการแต่ละแผ่นต้องแสดงให้เหน็ถึงหลักฐานของการสอบทาน อย่างไรกต็าม ข้อก าหนด

ดังกล่าวหมายถึงการบันทึกว่างานตรวจสอบอะไรที่ ถูกสอบทาน ใครเป็นผู้สอบทานงานดังกล่าว 

และวันที่ ที่ สอบทานงานดังกล่าว 

... 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  29 
19

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง อันเป็น

สาระส าคัญโดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  10 

20 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  1729-34 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

เรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  13)  

ก20.  ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ ไม่ปกติรวมถึงข้อเท็จจริงที่ มีอยู่ในวันที่ ในรายงานผู้ สอบบัญชีที่  

ผู้สอบบัญชีทราบภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี และหากทราบ ณ วันที่ นั้น อาจเป็นเหตุ

ให้มีการแก้ไขงบการเงินหรืออาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป 

ในรายงานของผู้ สอบบัญชี21 ข้อสรุปการปรับเปล่ียนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ  

อันเนื่ องมาจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องถูกสอบทานตามความรับผิดชอบเกี่ ยวกับการสอบทานที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)22 โดยที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบขั้นสดุท้ายในการปรับเปลี่ ยนนั้น 

กำรรวบรวมแฟ้มงำนตรวจสอบขั้นสุดทำ้ย (อ้างถึงย่อหน้าที่  14-16) 

ก21. มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานต้อง

จัดให้มวีัตถุประสงค์ด้านคุณภาพซึ่ งระบุการรวบรวมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงที

ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบให้

เสรจ็สมบูรณ์อย่างทนัท่วงที23 กรอบเวลาที่ เหมาะสมส าหรับการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดท้าย

ให้เสรจ็สมบูรณ์ โดยปกติแล้วไม่เกนิ 60 วัน ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี24 

... 

ก23. มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานต้อง

จัดให้มีวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพซึ่ งระบุการคงไว้และนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการเกบ็รักษา

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ เหมาะสมต่อความจ าเป็นของส านักงานและปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง หรือมาตรฐานวิชาชีพ25 ระยะเวลาการเกบ็รักษา

ส าหรับงานตรวจสอบโดยปกติแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชี หรือ หากเป็น

วันที่ หลังจากนั้น ให้ใช้วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของของกลุ่มกจิการ (ถ้ามี)26 

ก24. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนเอกสารหลักฐาน

ของงานตรวจสอบที่ มีอยู่ หรือเพิ่ มเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบใหม่ ภายหลังจากที่  

การรวบรวมแฟ้มเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ ความจ าเป็นที่ จะต้องท าให้เอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบที่ มีอยู่ให้ชัดเจนขึ้ น ซึ่ งเกิดจากข้อคิดเห็นที่ ได้รับระหว่างกิจกรรมการติดตามผล 

การตรวจทานโดยบุคคลภายในหรือการตรวจอย่างเป็นทางการโดยบุคคลภายนอก 

 

 
21 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่  14 
22

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  1629-34 
23

 มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  4531(ฉ) 
24

 มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  ก54ก83 
25

 มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  4731(ฉ) 
26

 มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  ก61ก85 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ภำคผนวก (อ้างถึงย่อหน้าที่  1) 

ขอ้ก ำหนดโดยเฉพำะเกี่ยวกบัเอกสำรหลกัฐำนของงำนตรวจสอบในมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัอื่น 

ภาคผนวกนี้ ระบุย่อหน้าในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น และมีข้อก าหนดโดยเฉพาะเกี่ ยวกับเอกสาร

หลักฐาน รายการนี้ ไม่ได้ทดแทนการพิจารณาข้อก าหนดและการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

ในมาตรฐานการสอบบัญช ี

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

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) เร่ือง “การควบคุมบริหารคุณภาพการตรวจสอบ 

งบการเงิน” – ย่อหน้าที่  24-2541 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 250 (ปรบัปรุง) เรื่อง กำรพิจำรณำกฎหมำยและขอ้บงัคบั

ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

ค ำน ำ 

... 

ขอ้ก ำหนด 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอ่ืน 

... 

การประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับทีพ่บหรือสงสยั (อ้างถึงย่อหน้าที่  22) 

... 

ก25. ในบางสถานการณ์ที่ ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า 

มีความจ าเป็นต้องถอนตัวจากงานสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบั

ดูแลไม่ด าเนินการแก้ไขตามที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเหมาะสมในสถานการณ์นั้น  หรือการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยนั้นท าให้เกิดค าถามเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์ของ

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล แม้ว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับนั้นจะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน  ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสม 

ในการได้มาซึ่ งค าแนะน าทางกฎหมายเพื่ อตัดสินใจว่าเหมาะสมที่ จะถอนตัวจากงานสอบบัญชี

หรือไม่ เมื่ อผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่าการถอนตัวจากงานสอบบัญชีนั้นเหมาะสม การถอนตัวนั้น 

ไม่ถือว่าทดแทนการปฏิบัติตามความรับผิดชอบอื่ นภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนด  

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อตอบสนองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับที่ พบหรือ

สงสัย นอกจากนี้  ย่อหน้าที่  ก9ก55 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)27 ระบุว่า

 
27

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

บางข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนก่อนรับค าร้องขอจากผู้สอบบัญชีที่ ได้รับ

การเสนอชื่ อให้รับงานต่อ ในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ ยวกบัการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ให้กบัผู้สอบบัญชีที่ รับงานต่อ 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 260 เรื่อง กำรสือ่สำรกบัผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล 

ค ำน ำ 

... 

ขอ้ก ำหนด 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอ่ืน 

... 

เรื่องที่ตอ้งสือ่สำร 

... 

เรือ่งทีส่ าคัญทีพ่บจากการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

... 

เร่ืองที่ ส าคัญอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบักระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(จ)) 

ก28. นอกเหนือจากข้อก าหนดที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  16(ก)–(ง) และการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น 

ที่ เกี่ ยวข้อง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาสื่ อสารเกี่ ยวกับเร่ืองอื่ นที่ ปรึกษาหารือหรือที่ พิจารณาโดย 

ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ (ในกรณีที่ มีการแต่งตั้ง)  ตามที่ ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22028 

ภำคผนวก 1  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  3) 

ขอ้ก ำหนดเฉพำะท่ีระบุในมำตรฐำนกำรควบคุมบริหำรคุณภำพ ฉบบัท่ี 1 และมำตรฐำน

กำรสอบบญัชีฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีอำ้งถึงกำรสือ่สำรกบัผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล 

ภาคผนวกนี้ ระบุถึงย่อหน้าที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  129 และมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับอื่ น ๆ ที่ ระบุถึงการสื่ อสารประเด็นเฉพาะกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล รายชื่ อ

 
28 
  อ่านย่อหน้าที่  19-22 และ ก23-ก32 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน”  

29
 มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบ และหรือการ

สอบทานงบการเงิน และหรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

มาตรฐานต่อไปนี้ ไม่ได้เป็นการทดแทนการพิจารณาข้อก าหนดและการน าไปใช้และค าอธิบายเพิ่ มเติมที่ ได้

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับต่าง ๆ  

• มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่

ให้บริการด้านการตรวจสอบและหรือการสอบทานงบการเงินและ หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ น 

ตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” ย่อหน้าที่  30(ก)34(จ)  

... 

 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 300 เรื่อง กำรวำงแผนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

ค ำน ำ 

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีในการวางแผนการตรวจสอบ  

งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใช้เป็นกรอบส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับ 

ปีถัดไปของลูกค้ารายเดิม ทั้งนี้  ประเด็นที่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาเพิ่ มเติมในการวางแผนงาน 

เมื่ อรับงานสอบบัญชีคร้ังแรกได้แสดงไว้ต่างหาก 

บทบำทและช่วงเวลำของกำรวำงแผนงำน 

2. การวางแผนงานตรวจสอบ เกี่ ยวข้องกับการจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและการพัฒนา 

แผนการสอบบัญชี การบริหารคุณภาพในระดับงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

220 (ปรับปรุง) ร่วมกับการวางแผนงานตรวจสอบที่ เพียงพอตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

จะช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินหลายประการ ซึ่ งรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1ก0-ก3) 

• ช่วยผู้สอบบัญชีให้แน่ใจว่าได้มีการพิจารณาเร่ืองที่ ส าคัญต่อการตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

• ช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเดน็ปัญหาที่ อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงท ี

• ช่วยผู้สอบบัญชีให้จัดการและบริหารงานสอบบัญชีอย่างเหมาะสม เพื่ อให้งานสอบบัญชีเป็นไป

อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

• ช่วยในการเลือกสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มีระดับความรู้ และความสามารถ 

ที่ เหมาะสม เพื่ อให้ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ คาดการณ์ไว้ และช่วยในการมอบหมายงานให้แก่

สมาชิกอย่างเหมาะสม 

• ช่วยในการก าหนดแนวทางและควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และ  

สอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• ช่วยในการประสานงานกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มและผู้เชี่ ยวชาญ (ถ้าเกี่ ยวข้อง)  

… 

ขอ้ก ำหนด 

… 
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กิจกรรมเบื้ องตน้ของกำรสอบบญัชี 

6. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติกจิกรรมต่อไปนี้ เมื่ อเร่ิมต้นการตรวจสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน 

(ก) ปฏิบัติตามวิธีการที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ที่ เกี่ ยวกับ 

การตอบรับงานและคงไว้ซึ่ งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบนั้น30 

(ข) ประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกับ

ความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)31 และ 

(ค) ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 21032 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5-ก7) 

กิจกรรมกำรวำงแผนงำน 

... 

8. ในการจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาข้อมูลที่ ได้รับจากการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) และ 

(ก) ระบุลักษณะของงานตรวจสอบซึ่ งจะก าหนดขอบเขตของงาน  

(ข) ท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการรายงานตามข้อตกลงรับงาน เพื่ อการก าหนดช่วงเวลา

ในการตรวจสอบ และลักษณะของการติดต่อสื่ อสารที่ จ าเป็น  

(ค) พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ งผู้ สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพแล้ วเห็นว่า 

มีนัยส าคัญในการก าหนดแนวทางในการท างานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

(ง) พิจารณาถึงผลของกิจกรรมเบื้ องต้นของการสอบบัญชี และพิจารณาว่าความรู้ของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบที่ ได้จากการปฏิบัติงานอื่ นในกิจการนั้น ๆ มีความเกี่ ยวข้องหรือ

น ามาใช้ได้หรือไม่ 

(จ) ก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของทรัพยากรที่ จ าเป็นที่ จะใช้ในการตรวจสอบบัญชี33  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8-ก11) 

9. ผู้สอบบัญชีต้องพัฒนาแผนการสอบบัญชี ซึ่ งต้องรวมถึงการอธบิายความที่ เกี่ ยวกบั 

(ก) ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16-ก17) 

 
30
   ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  12-1322-24 

31
 ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  9-1116-21 

32
   ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  9-13 

33
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  25 
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(กข) ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต ของวิธีการประเมินความเสี่ ยงซึ่ งได้วางแผนไว้ตามที่ ได้ระบุ

ไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)34  

(ขค) ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต ของวิธีการตรวจสอบที่ วางแผนไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33035  

(คง) วิธกีารตรวจสอบอื่ น ๆ ที่ ได้วางแผนไว้ซึ่ งจ าเป็นต้องปฏบิัติในการตรวจสอบ เพื่ อให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ รับรองทั่วไป (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12-ก14) 

… 

11. ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแล

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรวมถึงการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16-ก17) 

เอกสำรหลกัฐำน 

12. ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกบั36 

(ก) กลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวม 

(ข) แผนการสอบบัญชี และ 

(ค) การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมหรือแผนการสอบบัญชีที่ มีนัยส าคัญใน

ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึงการเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญเกี่ ยวกับลักษณะ ระยะเวลา 

และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ37 และเหตุผล

ส าหรับการเปลี่ ยนแปลงนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18–ก21) 

ขอ้พิจำรณำเพิม่เติมในกำรรบังำนสอบบญัชีครั้งแรก 

13. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติดังต่อไปนี้ก่อนที่ จะเร่ิมการตรวจสอบคร้ังแรก 

(ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) เกี่ ยวกับ 

การตอบรับความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบ38 

(ข) ติดต่อสื่ อสารกับผู้สอบบัญชีคนก่อน เมื่ อมีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่ อปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22)  

... 

 
34
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญโดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

35
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วธิปีฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 

36
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 และ ก6 

37
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  30 และ ก91-ก92 

38
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  12-1322-24 
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กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอ่ืน 

ก0. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบบางด้านของ 

ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการบริหารคุณภาพในระดับของงานตรวจสอบงบการเงิน และความรับผิดชอบที่

เกี่ ยวข้องของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน  ข้อมูลที่ ได้รับจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) มีความเกี่ ยวข้องกบัมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้   ตัวอย่างเช่น 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่า 

ส านักงานได้มอบหมายหรือจัดหาทรัพยากรที่ เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานให้ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยค านึงถึงลักษณะและสถานการณ์ของงานสอบบัญชี  การพิจารณา

ดังกล่าวมีความเกี่ ยวข้องโดยตรงในการท าให้มั่นใจเกี่ ยวกับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ

ทรัพยากรที่ จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  8 

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

บทบำทและช่วงเวลำของกำรวำงแผนงำน (อ้างถึงย่อหน้าที่  2) 

ก1. ลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมการวางแผนงานตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของ

กิจการ ประสบการณ์ของสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจากการตรวจสอบในปีก่อน ๆ 

ในกิจการนั้น และการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ ในการวางแผน 

การสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารโครงการต่าง ๆ  มาตรฐานการสอบ

บัญชี  รหัส 220 (ปรับปรุง)39 อธิบายถึงวิธีการที่ เทคนิคและเคร่ืองมือดังกล่าวอาจช่วย 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบในการบริหารคุณภาพงานตรวจสอบ 

... 

ก3. ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือกับผู้บริหารของกิจการเกี่ ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการวางแผน 

เพื่ อช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงานตรวจสอบช่วยผู้สอบบัญชีในการบริหารและบรรลุคุณภาพใน

ระดับงานตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น เพื่ อประสานวิธกีารตรวจสอบที่ ได้วางแผนไว้กบังานที่ ท าโดยบุคลากร

ของกจิการ) ถึงแม้ว่าการปรึกษาหารือดังกล่าวจะเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง กลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและ

แผนการสอบบัญชีกย็ังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี เมื่ อมีการปรึกษาหารือกับผู้บริหาร

เกี่ ยวกับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องใช้ความระมัดระวัง 

เพื่ อไม่ให้ประสิทธิผลการตรวจสอบลดลง ตัวอย่างเช่น การปรึกษาหารือกับผู้บริหารเกี่ ยวกับลักษณะ 

และช่วงเวลาของวิธีการตรวจสอบในรายละเอียดอาจจะลดประสิทธิผลในการตรวจสอบ เนื่ องจาก

ผู้บริหารสามารถที่ จะคาดการณ์เกี่ ยวกบัวิธกีารตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 

... 

กิจกรรมเบื้ องตน้ของกำรสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

ก5. การปฏิบัติตามกิจกรรมเบื้ องต้นของการสอบบัญชีที่ ระบุในย่อหน้าที่  6 ในช่วงเร่ิมต้นของ 

งานตรวจสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน ช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุและประเมินเหตุการณ์หรือ

 
39
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก73-ก74 
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สถานการณ์ที่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบ

บัญชีบริหารและบรรลุคุณภาพในระดับงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) 

ก6. การปฏิบัติตามกิจกรรมเบื้ องต้นของการสอบบัญชี ช่วยผู้สอบบัญชีในการวางแผนงานตรวจสอบ 

เพื่ อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

• ผู้สอบบัญชีสามารถรักษาความเป็นอิสระที่ จ าเป็นและสามารถที่ จะปฏิบัติงานสอบบัญชีตาม

ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

• พิจารณาว่าไม่มีเร่ืองที่ เกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์ของผู้บริหารที่ อาจกระทบต่อความสมัครใจ 

ในการรับงานสอบบัญชีที่ ต่อเนื่ อง 

• พิจารณาว่าไม่มีเร่ืองที่ เข้าใจไม่ตรงกนักบัลูกค้าเกี่ ยวกับข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

ก7. การพิจารณาของผู้ สอบบัญชี เกี่ ยวกับการ รับงานสอบบัญชีที่ ต่อ เนื่ องและข้อก าหนด  

ด้านจรรยาบรรณซึ่ งรวมถึงความเป็นอิสระนั้นจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ ตรวจสอบตามเง่ือนไข

และสถานการณ์ที่ เปล่ียนไป การปฏิบัติงานเบื้องต้นทั้งที่ เกี่ ยวข้องกับการรับงานสอบบัญชีที่ ต่อเนื่ อง

และการประเมินด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี (รวมถึงความเป็นอิสระ) เมื่ อเร่ิมงานตรวจสอบ

ในงวดปัจจุบัน จะต้องท าก่อนที่ จะปฏิบัติงานตรวจสอบในขั้นตอนที่ ส าคัญของการตรวจสอบบัญชี

ในงวดปัจจุบัน ทั้งนี้ ในแง่ของการรับงานสอบบัญชีที่ ต่อเนื่ อง ขั้นตอนเบื้ องต้นดังกล่าวมักจะ

เกดิขึ้นภายหลัง (หรือต่อเนื่ อง) จากการสิ้นสดุการตรวจสอบบัญชีของรอบบัญชีก่อน 

กิจกรรมกำรวำงแผนงำน 

กลยุทธก์ารสอบบญัชีโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  7-8) 

ก8. กระบวนการในการจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมช่วยผู้สอบบัญชีในการก าหนดอาจรวมถึงเร่ือง

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัความส าเรจ็ของขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี) 

• ลักษณะของทรัพยากร (บุคคล เทคโนโลยี หรือทางปัญญา) ที่ จะถูกน ามาไปใช้ส าหรับ 

การตรวจสอบในแต่ละงานเป็นการเฉพาะ เช่นตัวอย่างเช่น การน าใช้สมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์มาใช้ที่ เหมาะสมในงานที่ มีความเสี่ ยงสูง หรือใช้มอบหมาย

ผู้เชี่ ยวชาญในเพื่ อจัดการกบัประเดน็ที่ ซับซ้อน 

• จ านวนทรัพยากรที่ จะจัดสรรไปตามงานตรวจสอบต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ เช่นตัวอย่างเช่น  

การก าหนดจ านวนสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ มอบหมายให้ร่วมสังเกตการณ์เข้าร่วมการตรวจ

นับสินค้าคงเหลือในสถานที่ ตั้งที่ มีสาระส าคัญหลายแห่ง ขอบเขตของการสอบทานงานของ 

ผู้สอบบัญชีอื่ นในกรณีของการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ หรือการจัดสรรจ านวนชั่วโมง

การท างานให้งานที่ มีความเสี่ ยงสงู 

• การก าหนดว่าจะใช้ทรัพยากรในการท างานแต่ละงานเมื่ อไร เช่น ในช่วงการตรวจสอบ

ระหว่างกาล หรือ ณ วันตรวจตัดยอดที่ ส าคัญ และ  

• การพิจารณาว่าจะบริหาร ให้แนวทาง และควบคุมดูแล หรือใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างไร 

เช่นตัวอย่างเช่น จะมีการจัดการประชุมเพื่ ออธิบายงานโดยสรุปให้กับสมาชิกในกลุ่มเมื่ อใด 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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การสอบทานงานโดยผู้สอบบัญชีและผู้จัดการที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบจะท าอย่างไร (เช่น  

ในสถานที่ ท างานของลูกค้า หรือนอกสถานที่ ท างานของลูกค้า) และจะมีการสอบทานการ

ควบคุมคุณภาพหรือไม่ 

ก8ก. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) มีข้อก าหนดและแนวทางเกี่ ยวกบัทรัพยากรส าหรับ

งานตรวจสอบและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ซึ่ งรวมถึงการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแล

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ) 

... 

การก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูลและการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก16. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) กล่าวถึงความรับผิดของของผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบเกี่ ยวกับลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและ 

การควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานงานของสมาชิกใน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น40 ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและ 

การควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่ม

นั้นอาจแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัหลายปัจจัย ซึ่ งรวมถึง 

• ขนาดและความซับซ้อนของกจิการ  

• เร่ืองที่ ตรวจสอบ 

• ความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 

(ตัวอย่างเช่น เมื่ อความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้

ประเมินไว้เพิ่ มขึ้น ผู้สอบบัญชีต้องขยายขอบเขต และระยะเวลาของการก าหนดแนวทาง

และการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบทานงานของ

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบโดยละเอยีดมากขึ้น)  

• ความรู้ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มที่ ปฏบิัติงานตรวจสอบแต่ละบุคคล  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ได้ให้แนวทางเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล 

และการสอบทานงานตรวจสอบ41 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ 

ก17. หากการตรวจสอบด าเนินการโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบเพียงคนเดียว ค าถามเกี่ ยวกับ 

การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและการสอบทานงาน

ของสมาชิกในกลุ่มจะไม่เกิดขึ้ น ในกรณีดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ ซึ่ ง ได้

ปฏิบัติงานในทุกส่วนด้วยตนเองจะรับรู้ประเด็นที่ ส าคัญทั้งหมด ความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจ 

 
40
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  29-31 

41
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  15-17 
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ในการตรวจสอบอาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเมื่ อบุคคลเพียงคนเดียวด าเนินการตรวจสอบทั้งหมด  

เมื่ อมีเหตุการณ์ซับซ้อนหรือไม่ปกติเข้ามาเกี่ ยวข้อง และผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบเพียงผู้เดียว 

อาจมีความจ าเป็นที่ จะต้องขอค าปรึกษาจากผู้สอบบัญชีอื่ นที่ มีประสบการณ์ที่ เหมาะสมหรือ

หน่วยงานทางวิชาชีพสอบบัญชี 

เอกสำรหลกัฐำน (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก18. เอกสารหลักฐานส าหรับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมเป็นบันทกึการตัดสินใจที่ ส าคัญที่ พิจารณา

แล้วว่าจ าเป็นในการวางแผนการสอบบัญชีที่ เหมาะสม และในการบริหารคุณภาพในระดับงาน

ตรวจสอบ และเป็นวิธีการเพื่ อสื่ อสารเร่ืองที่ ส าคัญกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น 

ผู้ สอบบัญชีอาจสรุปกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมในรูปแบบของบันทึกช่วยจ าที่ แสดงถึง  

การตัดสนิใจที่ ส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกบัขอบเขตโดยรวม ช่วงเวลา และการปฏบิัติการตรวจสอบ 

... 

ก20ก. นอกจากนี้  เอกสารหลักฐานของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบและการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) อาจช่วยบันทึกการเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญของลักษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตที่ วางแผนไว้เกี่ ยวกบัการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน

งานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

... 

ขอ้พิจำรณำเพิม่เติมในกำรรบังำนสอบบญัชีครั้งแรก (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก22. วัตถุประสงค์ของการวางแผนการสอบบัญชีในคร้ังแรกและของการตรวจสอบงบการเงินที่ เคย

ตรวจสอบแล้วไม่แตกต่างกัน อย่างไรกต็าม ส าหรับการสอบบัญชีในคร้ังแรก ผู้สอบบัญชีอาจ

จ าเป็นต้องขยายกิจกรรมการวางแผนการสอบบัญชี เนื่ องจากผู้สอบบัญชีไม่มีประสบการณ์

เกี่ ยวกับกิจการเช่นเดียวกับการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินที่ เคยตรวจสอบแล้ว ส าหรับ 

การสอบบัญชีในคร้ังแรก ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้ เพิ่ มเติมในการจัดท ากลยุทธ์  

การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี 

• ผู้สอบบัญชีควรติดต่อกับผู้สอบบัญชีคนก่อน ตัวอย่างเช่น การสอบทานเอกสารหลักฐาน

ของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีคนก่อน เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไว้ 

• พิจารณาถึงประเดน็ที่ ส าคัญ (รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการบัญชี หรือมาตรฐานการสอบ

บัญชีและมาตรฐานการรายงาน) ที่ ได้จากการปรึกษาหารือกับผู้บริหารของกจิการในช่วงแรก

ที่ รับงานสอบบัญชี รวมทั้งแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลกจิการทราบถึงประเดน็เหล่านั้น 

และผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวต่อกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี 
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• วิธีการตรวจสอบที่ จ าเป็นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับ

ยอดยกมา42 

• วิธีปฏิบัติการตอบสนองอื่ น ๆ ที่ ได้ออกแบบและน าไปปฏิบัติก าหนดไว้ในระบบการควบคุม

คุณภาพงานสอบบัญชีของโดยส านักงานสอบบัญชีส าหรับการรับงานสอบบัญชีเป็นคร้ังแรก 

(ตัวอย่างเช่น ระบบการควบคุมบริหารคุณภาพงานสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีอาจ

รวมถึงการตอบสนองที่ มีการก าหนดให้ผู้สอบบัญชีอื่ นหรือผู้สอบบัญชีอาวุโสหรือผู้มีอ านาจ

ที่ เหมาะสมท าการสอบทานกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมก่อนที่ จะเร่ิมปฏิบัติวิธีการ

ตรวจสอบที่ ส าคัญ หรือสอบทานรายงานก่อนการออกรายงานจริง) 

ภำคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  7-8 และ ก8-ก11) 

ขอ้พิจำรณำในกำรจัดท ำกลยุทธก์ำรสอบบญัชีโดยรวม 

ภาคผนวกนี้ ได้ให้ตัวอย่างของเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาในการจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม  

การบริหารคุณภาพในระดับงานตรวจสอบ ซึ่ งเร่ืองเหล่านี้หลายเร่ืองจะส่งผลต่อกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม

และแผนการสอบบัญชีในรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างจะครอบคลุมถึงเร่ืองหลาย ๆ ด้านที่ เกี่ ยวข้อง

กับงานสอบบัญชีต่าง ๆ ในขณะที่ บางเร่ืองที่ จะอ้างถึงในล าดับถัดไปอาจก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับอื่ น บางเร่ืองอาจไม่เกี่ ยวข้องกบัการรับงานบางประเภทและอาจมีเร่ืองอื่ นนอกเหนือจากที่ ระบุไว้ 

ลกัษณะ ช่วงเวลำ และขอบเขตของทรพัยำกร 

• การคัดเลือกทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางเทคโนโลยี และทรัพยากรทางปัญญาที่ มอบหมาย

หรือจัดหาให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (เช่น การมอบหมายกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

(ในกรณีที่ จ าเป็น อาจรวมถึงผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน) และการมอบหมายงาน

ตรวจสอบให้กับสมาชิกในกลุ่ม รวมถึงการมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มซึ่ ง มีประสบการณ์ที่

เหมาะสมท างานที่ อาจมีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญสูง ) 

• ประมาณการระยะเวลาที่ ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงการก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบที่ เหมาะสม

ส าหรับงานที่ อาจมีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญสูง 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 315 (ปรบัปรุง 2564) เรื่อง กำรระบุและประเมินควำมเสีย่ง

จำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 

... 

ค ำอธิบำยกำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอ่ืน 

... 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก” 
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วิธีกำรประเมินควำมเสีย่งและกิจกรรมที่เกีย่วขอ้ง 

... 

แหล่งข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

ขอ้มูลจากแหล่งอื่น 

ก38. แหล่งข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องรวมถึง 

• วิธีปฏิบัติของผู้ สอบบัญชีในการตอบรับหรือการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ

งานสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ซึ่ งรวมถึงข้อสรุปที่ ได้43 

... 

ปัจจัยด้านอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมายและปัจจัยภายนอกอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  19(ก)(2)) 

ปัจจัยด้านอุตสาหกรรม 

... 

ก69. อุตสาหกรรมที่ กจิการด าเนินการอยู่อาจท าให้เกดิความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญเฉพาะเร่ือง ซึ่ งความเสี่ ยงเหล่านั้นอาจเกิดจากลักษณะของธุรกิจหรือระดับ

ความเข้มงวดของข้อบังคับ 

ตวัอย่ำง 

ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สัญญาระยะยาวอาจเกี่ ยวข้องกับการประมาณการที่ มีนัยส าคัญของ

รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ  ในกรณีดังกล่าว มีความจ าเป็นที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะมีสมาชิกที่ มีความรู้

และประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ องนั้นอย่างเพียงพอความรู้และความสามารถที่ เหมาะสม44 

 

การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี ่ยวกับ 

ส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  32) 

เหตุที่ ต้องก าหนดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญและผลกระทบกบัการสอบบัญชี 

ก218. การก าหนดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญช่วยให้ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจมากขึ้ นต่อความเสี่ ยงที่ อยู่

ในช่วงบนของระดับของความเสี่ ยงสบืเนื่ อง โดยการปฏบิัติการตอบสนองที่ จ าเป็นในบางเร่ือง เช่น  

• ... 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  1222-24 
44
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  1425-28 
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• การสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบในเวลาที่ เหมาะสมโดยผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานในขั้นตอนต่างๆที่ เหมาะสม ท าให้สามารถแก้ปัญหาในเร่ืองที่ ส าคัญต่างๆ 

(ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ) ได้ในเวลาที่ เหมาะสมและเป็นที่ พอใจของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี45 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 500 เรื่อง หลกัฐำนกำรสอบบญัชี 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอ่ืน 

หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6)  

... 

ก5. หลักฐานการสอบบัญชี เป็นเร่ืองจ าเป็นที่ ใช้สนับสนุนความเห็นและรายงานของผู้ สอบบัญชี 

หลักฐานการสอบบัญชีต้องมีการรวบรวมและได้รับจากวิธีการตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ  

อย่างไรกต็าม หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งอื่ น เช่น การตรวจสอบ 

ในงวดก่อน (ท าให้ผู้สอบบัญชีระบุได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงใดเกิดขึ้นหรือไม่ตั้งแต่การตรวจสอบ

งวดก่อน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน 46) หรือวิธีการ

ควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชีในการรับงานส าหรับลูกค้าใหม่หรือการรับงานจากลูกค้า

เดิมต่อจากงวดก่อน ข้อมูลที่ ได้รับจากส านักงานในการตอบรับหรือคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้า

หรืองานตรวจสอบ นอกจากบันทึกทางบัญชีของกิจการและแหล่งข้อมูลอื่ นภายในกิจการกเ็ป็น

แหล่งข้อมูลที่ ส าคัญของหลักฐานการสอบบัญชี ข้อมูลที่ อาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอาจ

จัดท าโดยการใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ บริหารหรือได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอก  

หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยข้อมูลทั้งที่ สนับสนุนและสอดคล้องกันกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ รวมถึงข้อมูลที่ ขัดแย้งกับสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองไว้ นอกจากนี้  ในบางกรณี 

การขาดหายไปของข้อมูล (เช่น การที่ ผู้บริหารปฏิเสธที่ จะจัดท าค ารับรองของผู้บริหาร) กถ็ือเป็น

หลักฐานการสอบบัญชีด้วยเช่นกนั 

... 

ขอ้มูลที่ใชเ้ป็นหลกัฐำนกำรสอบบญัชี  

ความเกีย่วขอ้งและความน่าเชือ่ถือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  7)  

ก30. ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  ก1 หลักฐานการสอบบัญชีเบื้องต้นที่ ได้รับจากวิธกีารตรวจสอบในระหว่าง

การตรวจสอบ อาจรวมถึงข้อมูลจากแหล่งที่ มาอื่ น ๆ เช่น การตรวจสอบงวดก่อนส าหรับบางกรณี 

วิธีการควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชีในการรับงานส าหรับลูกค้าใหม่หรือการรับงานจาก

ลูกค้าเดิมต่อจากงวดก่อน ข้อมูลที่ ได้รับจากส านักงานในการตอบรับหรือคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าหรืองานตรวจสอบ และในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้ นบางประการภายใต้
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  1732 และ ก19ก87-ก89 
46

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ย่อหน้าที่  16 
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กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับของกิจการ) โดยความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลมีผลกระทบต่อคุณภาพ

ของหลักฐานการสอบบัญชีทั้งหมด 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 540 (ปรบัปรุง) เรื่อง กำรตรวจสอบประมำณกำรทำงบญัชี 

และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้ง 

ค ำน ำ 

... 

ขอ้ก ำหนด 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอื่น 

... 

วิธีกำรประเมินควำมเสีย่งและกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

ทกัษะหรือความรูเ้ฉพาะทาง (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

ก61. เร่ืองที่ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบจ าเป็นต้องมี

ทกัษะและความช านาญเฉพาะด้านหรือไม่ ตัวอย่างเช่น47 

• ลักษณะของประมาณการทางบัญชีส าหรับบางธุรกิจหรือบางอุตสาหกรรม (ตัวอย่างเช่น 

สนิแร่ สนิทรัพย์ทางการเกษตร เคร่ืองมือทางการเงินที่ ซับซ้อน หนี้สนิตามสญัญาประกนัภัย) 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 600 เรื่อง ขอ้พิจำรณำพิเศษ – กำรตรวจสอบงบกำรเงิน

ของกลุ่มกิจกำรรวมถึงงำนของผูส้อบบญัชีอ่ืน 

ค ำน ำ  

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี  

… 

4. ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)48 ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานของ

กลุ่มกจิการต้องพิจารณามั่นใจว่าผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการที่ ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการ รวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีความรู้และความสามารถที่ เหมาะสมรวมถึงมีเวลา
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  1425-26 และ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  8(จ) 
48 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมบริหารการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  14-1525-26 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

เพียงพอ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานของกลุ่มกจิการมีความรับผิดชอบในการสั่งการและการควบคุม

งานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ด้วยเช่นกนัการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานดังกล่าว49 

5. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานของกลุ่มกิจการใช้ข้อก าหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส  220 

(ปรับปรุง) โดยไม่ค านึงว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มปฏบิัติงานเกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มหรือไม่ มาตรฐานการสอบ

บัญชีฉบับนี้ ช่วยให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานของกลุ่มกจิการปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ในขณะที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงาน

เกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม   

... 

ขอ้ก ำหนด 

... 

12.  เพื่ อปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน 

กลุ่มกิจการต้องพิจารณาตามการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการจัดท างบการเงินรวม และข้อมูล
ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม ซึ่ งใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 
เพื่ อวัตถุประสงค์นี้  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการต้องมีความเข้าใจเกี่ ยวกับกลุ่มกิจการ 

กจิการภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมของกลุ่มกจิการอย่างเพียงพอที่ จะก าหนดว่ากจิการภายในกลุ่ม

ใดน่าจะเป็นกิจการภายในกลุ่มที่ มีนัยส าคัญ ในขณะที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มปฏิบัติงาน

เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มดังกล่าว ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ

ต้องประเมินว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการจะสามารถมีส่วนเกี่ ยวข้องกับงานของผู้สอบ

บัญชีของกิจการภายในกลุ่มเหล่านั้นตามขอบเขตที่ จ าเป็นได้หรือไม่ เพื่ อให้ได้รับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10-ก12) 

... 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 610 (ปรบัปรุง) เรื่อง กำรใชผ้ลงำนของผูต้รวจสอบภำยใน 

... 

ขอ้ก ำหนด 

... 

กำรขอควำมช่วยเหลือโดยตรงจำกผูต้รวจสอบภำยใน 

34. ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและสอบทานผลงานที่ ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ส าหรับงานตรวจสอบนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)50 โดย 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  29-31 
50 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมบริหารการตรวจสอบงบการเงิน” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

(ก) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน 

ต้องรับรู้ ว่าผู้ตรวจสอบภายในไม่อิสระจากกิจการและต้องตอบสนองต่อผลของการประเมิน

ปัจจัยต่าง ๆ ตามย่อหน้าที่  29 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  และ 

(ข) วิธีการสอบทานต้องรวมถึงการที่ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชีที่ ใช้ประกอบ

ในการปฏบิัติงานบางส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน 

การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีส าหรับงานที่ ปฏิบัติ   

โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเพียงพอที่ จะให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาได้พอใจว่าผู้ตรวจสอบ

ภายในได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อสนับสนุนข้อสรุปในผลงานนั้น 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40-ก41) 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอ่ืน 

... 

กำรพิจำรณำว่ำจะใชผ้ลงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือไม่ ในเรื่องใด และมีขอบเขตเพียงใด 

การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

... 

การน าวิธกีารที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  15(ค)) 

ก11. ปัจจัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้น าวิธกีาร 

ที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ในการวางแผนมาใช้หรือไม่มีดังนี้  

• การมีอยู่ ความเพียงพอ และการใช้วิธีการตรวจสอบภายในที่ ได้บันทึกไว้เป็นเอกสาร

หลักฐาน หรือแนวทางปฏิบัติที่ ครอบคลุมถึงเร่ืองต่าง ๆ เช่น การประเมินความเสี่ ยง  

แนวการปฏิบัติงาน การจัดท าเอกสารหลักฐานและการรายงาน ลักษณะและขอบเขต ซึ่ งเป็น

สดัส่วนกบัขนาดและสถานการณ์ของกจิการ 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในได้น านโยบายและวิธีการการควบคุมคุณภาพที่ เหมาะสมมาใช้

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือวิธีการตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  151  

ซึ่ งอาจน ามาใช้ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน (เช่น ส่วนที่ เกี่ ยวกบัความเป็นผู้น า ทรัพยากร

บุคคล และการปฏิบัติงาน) หรือข้อก าหนดด้านการควบคุมคุณภาพในมาตรฐานที่ ก าหนด  

โดยองค์กรวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน องค์กรวิชาชีพเหล่านี้อาจก าหนด 
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 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทาน 

งบการเงิน และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ น ตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 620 เรื่อง กำรใชผ้ลงำนของผูเ้ชี่ยวชำญของผูส้อบบญัชี 

ค ำน ำ 

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบัน้ี 

... 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ไม่เกี่ ยวข้องกบั 

(ก) สถานการณ์ที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีสมาชิกคนใดคนหนึ่ งหรือปรึกษาหารือกบับุคคล

ใดบุคคลหนึ่ งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ ง ที่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะในด้านการบัญชีหรือ 

การสอบบัญชี ซึ่ งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)52 เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์

ดังกล่าว หรือ 

(ข) การที่ ผู้สอบบัญชีใช้ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ งที่ มีความ

เชี่ ยวชาญในด้านอื่ นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ซ่ึงผลงานในด้านนั้นของ 

ผู้นั้นถูกน ามาใช้โดยกิจการเพื่ อช่วยกิจการในการจัดท างบการเงิน (ผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้บริหาร) ซ่ึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 50053 เกี่ ยวข้องกบัสถานการณ์ดังกล่าว 

... 

ขอ้ก ำหนด 

... 

ลกัษณะ ระยะเวลำ และขอบเขตของวิธีกำรตรวจสอบ 

8. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับข้อก าหนด 

ในย่อหน้าที่  9-13 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จะแตกต่างกันขึ้ นอยู่กับสถานการณ์  

ในการพิจารณาถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ รวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10) 

(ก) ลักษณะของเร่ืองที่ ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญเข้าไปเกี่ ยวข้อง 

(ข) ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของเร่ืองที่ ผลงานของ

ผู้เชี่ ยวชาญเข้าไปเกี่ ยวข้อง 

(ค) ความส าคัญของผลงานนั้นของผู้เชี่ ยวชาญต่อบริบทของการตรวจสอบ 

(ง) ความรู้และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีต่อผลงานในอดีตของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น และ 

(จ) การที่ ผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นอยู่ภายใต้ระบบการบริหารนโยบายและวิธปีฏิบัติเกี่ ยวกับการควบคุม

คุณภาพของส านักงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11-ก13) 

... 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  ก11 และ ก21-ก23ก19 
53

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  ก45-ก59 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอ่ืน 

กำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรใชผู้เ้ชี่ยวชำญของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  7) 

... 

ก6. หากการจัดท างบการเงินเกี่ ยวข้องกับการใช้ผู้ เชี่ ยวชาญในด้านอื่ นนอกเหนือจากการบัญชี  

ผู้สอบบัญชีซึ่ งมีทักษะด้านการบัญชีและการสอบบัญชีอาจไม่มีความเชี่ ยวชาญที่ จ าเป็น ในการ

ตรวจสอบงบการเงินนั้น ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพิจารณาพอใจว่ากลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีที่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ รวมกันแล้วมีทกัษะความรู้และความสามารถที่ เหมาะสมรวมถึงมีเวลาเพียงพอในการที่

จะปฏิบัติงานตรวจสอบ54 นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชียังต้องมั่นใจเกี่ ยวกับลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของทรัพยากรที่ จ าเป็นในการที่ จะปฏบิัติงานตรวจสอบ55 การพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าจะ

ใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และหากมีการใช้จะใช้เมื่ อใดและมีขอบเขตเพียงใด 

จะช่วยผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเหล่านี้  ในขณะที่ การตรวจสอบก าลังคืบหน้าหรือ 

ในขณะที่ สถานการณ์ต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจต้องทบทวนการตัดสินใจที่ ได้ท าไป

แล้วเกี่ ยวกบัการใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

ก7. อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีที่ ไม่ได้เป็นผู้เชี่ ยวชาญในด้านอื่ นที่ เกี่ ยวข้องนอกเหนือจากการบัญชีหรือ

การสอบบัญชี ยังสามารถได้มาซึ่ งความเข้าใจที่ เพียงพอเกี่ ยวกบัความเชี่ ยวชาญในด้านนั้นเพื่ อที่ จะ

ปฏบิัติงานตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ความเข้าใจดังกล่าวอาจได้มาจาก 

ตัวอย่างเช่น 

... 

• การศึกษาหรือการพัฒนาทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่ งอาจรวมถึงหลักสูตรที่ เป็นทางการหรือ 

การปรึกษาหารือกับบุคคลซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญในด้านที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อวัตถุประสงค์ในการเพิ่ ม

ความสามารถของผู้สอบบัญชีเองในการจัดการกับเร่ืองต่าง ๆ ในด้านความเชี่ ยวชาญนั้น  

การปรึกษาหารือดังกล่าวแตกต่างจากการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีในเรื่ อง

เกี่ ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ พบในการตรวจสอบเมื่ อผู้ เชี่ ยวชาญนั้นได้รับ

ข้อเทจ็จริงที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดซึ่ งจะท าให้ผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นสามารถให้ค าปรึกษาที่ เหมาะสม

เกี่ ยวกบัเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องได้56 

... 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  1425-28 
55

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  8(จ) 
56

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก22ก99-ก102 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ลกัษณะ ระยะเวลำ และขอบเขตของวิธีกำรตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

ก10. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องกับข้อก าหนดในย่อหน้าที่  9-13 

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ปัจจัยต่อไปนี้

อาจชี้ ให้เหน็ถึงความจ าเป็นที่ ต้องใช้วิธกีารตรวจสอบที่ แตกต่างไปหรือมีขอบเขตที่ กว้างกว่าเดิม 

• ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวข้องกับเร่ืองที่ มีนัยส าคัญ ซี่ งเกี่ ยวกับการใช้ 

ดุลยพินิจที่ ขึ้นอยู่กบัความเหน็ส่วนบุคคลและซับซ้อน 

• ผู้สอบบัญชีไม่เคยใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีและไม่มีความรู้ เกี่ ยวกับความรู้  

ความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นมาก่อน 

• ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงาน ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของงานตรวจสอบ ไม่ใช่เพียงแค่ 

รับปรึกษาหารือเพื่ อให้ค าแนะน าเกี่ ยวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ ง 

• ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเป็นผู้ เชี่ ยวชาญภายนอก ดังนั้น จึงไม่อยู่ภายใต้นโยบายและ 

วิธปีฏบิัติเกี่ ยวกบัระบบการควบคุมบริหารคุณภาพของส านักงานของผู้สอบบัญชี 

นโยบายและวธีิการระบบการบริหารควบคุมคณุภาพของส านกังานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (จ)) 

ก11. ผู้ เชี่ ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีอาจเป็นหุ้นส่วนหรือพนักงาน (นั่นคือ บุคลากร) ซึ่ งรวมถึง

พนักงานชั่วคราวของส านักงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ งอยู่ภายใต้นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับระบบ

การควบคุมบริหารคุณภาพของส านักงานนั้นตามมาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  157 

และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22058 นอกจากนี้  ผู้ เชี่ ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีอาจเป็น

หุ้นส่วนหรือพนักงานรวมถึงพนักงานชั่วคราวของส านักงานเครือข่าย และอยู่ภายใต้นโยบายหรือ

วิธีปฏิบัติของข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ฉบับที่  1 ในบางสถานการณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีของส านักงานเครือข่ายอาจอยู่

ภายใต้ ซึ่ งอาจใช้นโยบายและหรือวิธปีฏบิัติเกี่ ยวกบัการควบคุมบริหารคุณภาพร่วมกบัที่ ใช้ร่วมกัน

กบัส านักงานของผู้สอบบัญชี เนื่ องจากอยู่ภายใต้เครือข่ายเดียวกนั 

ก12. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานระบุการใช้ทรัพยากรจากผู้ให้บริการ 

ซึ่ งรวมถึงการใช้ผู้เชี่ ยวชาญภายนอก59 ผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและอาจไม่อยู่ภายใต้นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการควบคุม

คุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  160 อย่างไรกต็าม ในบางประเทศนโยบายหรือ

วิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน61 นอกจากนี้  นโยบายหรือวิธีปฏิบัติ

ส าหรับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องของส านักงานอาจรวมถึงนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ ใช้
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 มาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและหรือ 

การสอบทานงบการเงิน และหรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” ย่อหน้าที่  12(ฉ)16(บ) 
58

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  23 
59

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  32 
60

 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  12(ฉ) 
61

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  16(ฉ) 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

กับผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี62 ในบางกรณี ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ หรือกฎหมาย

หรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดว่าผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีต้อง 

• ได้รับการปฏิบัติเสมือนว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่ งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (นั่นคือ 

ผู้ เชี่ ยวชาญภายนอก ดังนั้น จึงอาจอยู่ภายใต้ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง  

ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกบัความเป็นอสิระและ) หรือ 

• ปฏบิัติตามข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ นที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว 

ก13. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีสิทธิเชื่ อถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน หากข้อมูลจาก

ส านักงานหรือแหล่งอื่ นจะชี้ แนะไว้เป็นอย่างอื่ น63 ขอบเขตของความเชื่ อถือดังกล่าวจะแตกต่างกันตาม

สถานการณ์และอาจมีผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของผู้สอบ

บัญชี ตัวอย่างของเร่ืองต่าง ๆ เช่นตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)  

การบริหารคุณภาพในระดับงานตรวจสอบได้รับการสนับสนุนจากระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงานและได้รับอิทธิพลจากลักษณะและสถานการณ์เฉพาะของงานตรวจสอบ64  ตัวอย่างเช่น 

ผู้สอบบัญชีอาจสามารถพึ่ งพานโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ เกี่ ยวข้องของส านักงานในส่วนที่ เกี่ ยวกับ 

• ความรู้และความสามารถ ผ่านแผนงานการว่าจ้างและการฝึกอบรม 

• ความเที่ ยงธรรม ผู้เชี่ ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีอยู่ภายใต้ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดเรื่ องความเป็นอสิระ 

• การประเมินของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเพียงพอของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของ 

ผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น แผนงานการฝึกอบรมของส านักงานอาจท าให้ผู้ เชี่ ยวชาญภายใน

ของผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจที่ เหมาะสมเกี่ ยวกบัความสัมพันธ์ของความเชี่ ยวชาญของตนเอง

กับกระบวนการตรวจสอบ การเชื่ อถือในการฝึกอบรมดังกล่าวและกระบวนการอื่ นของ

ส านักงาน เช่น วิธีปฏิบัติในการก าหนดขอบเขตของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญภายในของ 

ผู้สอบบัญชี อาจมีผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชีในการประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

• การปฏบิัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย ผ่านกระบวนการการติดตามผล 

• ข้อตกลงกบัผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

การเชื่ อถือมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)65 ได้กล่าวถึงเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจค านึงถึง

เมื่ อมีการพิจารณาว่าจะพึ่ งพานโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงานหรือไม่  การพึ่ งพานโยบายและ 

วิธีปฏิบัติของส านักงานระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานดังกล่าวไม่ได้ท าให้ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ลดลง 
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 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  29(ข) 

63
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  4 

64
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก4 

65
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  4(ข) และ ก10 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเที่ยงธรรมของผูเ้ชี่ยวชำญของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

... 

ก15. สารสนเทศเกี่ ยวกบัความรู้  ความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีอาจ

มาจากแหล่งที่ มาที่ หลากหลาย เช่น 

• ประสบการณ์ส่วนตัวจากผลงานในอดีตของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

• การปรึกษาหารือกบัผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

• การปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชีอื่ นหรือบุคคลอื่ นที่ มีความคุ้นเคยกบัผลงานของผู้เชี่ ยวชาญ

ผู้นั้น 

• ความรู้ เกี่ ยวกับคุณสมบัติ การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพหรือสมาคมอุตสาหกรรม ใบอนุญาต

ในการปฏบิัติงาน หรือการได้รับการยอมรับจากภายนอกในรูปแบบอื่ นของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

• บทความที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือหนังสอืที่ เขียนโดยผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

• นโยบายและวิธปีฏิบัติเกี่ ยวกับระบบการควบคุมบริหารคุณภาพของส านักงานของผู้สอบบัญชี 

(ดูย่อหน้าที่  ก11-ก13) 

... 

ขอ้ตกลงกบัผูเ้ชี่ยวชำญของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

... 

ก26. หากไม่มีข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ สอบบัญชีกับผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชี 

หลักฐานของการมข้ีอตกลงอาจรวมอยู่ใน ตัวอย่างเช่น 

• บันทกึการวางแผน หรือเอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น แนวการสอบบัญชี 

• นโยบายและหรือวิธีปฏิบัติของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานของผู้ สอบบัญชี  

ในกรณีของผู้ เชี่ ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชี นโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ มีอยู่และที่ ใช้ก ากับ

ผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานอาจรวมถึงนโยบายและหรือ 

วิธีปฏิบัติโดยเฉพาะ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับผลงานของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น ขอบเขตของการจดบันทึก

ในเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับลักษณะของนโยบายและหรือวิธีปฏิบัติดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น อาจไม่มีการก าหนดให้ต้องจดบันทึกในเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีหาก

ส านักงานของผู้สอบบัญชีมีวิธีปฏิบัติโดยละเอียดครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ มีการใช้

ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 700 เรื่อง กำรแสดงควำมเห็นและกำรรำยงำนต่องบกำรเงิน 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอ่ืน 

... 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

รำยงำนของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

... 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

... 

ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  28(ค)) 

ก36. (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ ยวข้องเพราะใช้ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี)  

ชื่ อของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  46)  

ก61. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  166 ก าหนดให้วัตถุประสงค์ของส านักงานเกี่ ยวกับมาตรฐาน

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่  167 คือ การออกแบบ น าไปปฏิบัติจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ

ด าเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลกับส านักงานว่าได้

ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• ส านักงานและบุคลากรในส านักงานได้บรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานและข้อก าหนด

ดังกล่าว และ 

• รายงานที่ ออกโดยส านักงานหรือผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมตาม

สถานการณ์ 

โดยไม่ค านึงถึงข้อก าหนดวัตถุประสงค์ในมาตรฐานการควบคุมบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 การระบุ

ชื่ อผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นตั้งใจที่ จะเพิ่ มความโปร่งใสให้มาก

ขึ้นกบัผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 701 เรื่อง กำรสือ่สำรเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบในรำยงำน

ของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอ่ืน 

... 

กำรก ำหนดเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  9-10) 

... 

เรือ่งทีต่อ้งการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

... 

 
66

 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพของส านักงานที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและการให้

ความเชื่ อมั่นอื่ น และงานการให้บริการที่ เกี่ ยวข้อง” ย่อหน้าที่  32  

67
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 “การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบหรือการสอบทานงบการเงิน 

หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” ย่อหน้าที่  14 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ก15. มาตรฐานการสอบบัญชีหลายฉบับได้ก าหนดการสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและบุคคล

อื่ นที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี ดังตัวอย่างเช่น 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่ อสารอุปสรรคส าคัญ 

(ถ้ามี) ที่ พบระหว่างการตรวจสอบให้กบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล68 มาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับต่างๆ ได้กล่าวถึงอุปสรรคที่ อาจเกดิขึ้นจากการตรวจสอบในเร่ืองดังนี้  เช่น 

o รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน69 มีข้อจ ากัดเฉพาะเกี่ ยวกับความสามารถ

ของผู้สอบบัญชีในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีในการประเมินว่า รายการกับ

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันนั้นมีลักษณะการด าเนินธุรกรรมและเง่ือนไขทั้งหมด

เช่นเดียวกันกับรายการที่ เป็นไปตามปกติธุรกิจ (ยกเว้นการเปรียบเทียบราคา  

ซึ่ งผู้สอบบัญชีสามารถประเมินได้) 

o ข้อจ ากัดของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ เช่น เมื่ อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการถูกจ ากัดการเข้าถึงข้อมูล70 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ระบุถึงข้อก าหนดส าหรับผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานให้มีหน้าที่ ขอค าปรึกษาอย่างเหมาะสมในเรื่ องที่ ซับซ้อนและเป็นที่ โต้แย้งกัน 

เร่ืองที่ นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานบังคับให้ต้องมีการปรึกษาหารือ71 และเร่ืองอื่ น ๆ 

ซึ่ งในดุลยพินิจของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการปรึกษาหารือ 

ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจร่วมกันปรึกษาหารือกับบุคคลอื่ นภายในองค์กรเดียวกันหรือ

ภายนอกองค์กรในเร่ืองเฉพาะด้านที่ ส าคัญ ซึ่ งอาจเป็นตัวชี้ วัดได้ว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบ นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานยังถูกก าหนดให้ปรึกษาหารือ

กบัผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ที่ ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจที่

มีนัยส าคัญที่พบระหว่างการตรวจสอบ72 

... 

กำรสือ่สำรกบัผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแล 

... 

ก63. ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  17(ข) ให้ผู้สอบบัญชีสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล แม้ว่าผู้สอบ

บัญชีเห็นว่าไม่มีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ ต้องสื่ อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี การสื่ อสารนี้

อาจท าให้ผู้สอบบัญชีมีโอกาสปรึกษาหารือเพิ่ มเติมกบับุคคลอื่ นที่ มีความคุ้นเคยกับการตรวจสอบ 

และเร่ืองที่ ส าคัญที่ อาจเกิดขึ้ น (เช่น ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ถ้ามีการแต่งตั้ง 

ผู้นั้น) การปรึกษาหารือเหล่านี้ อาจท าให้ผู้สอบบัญชีประเมินอีกคร้ังถึงการพิจารณาของผู้สอบ

บัญชีว่าไม่มีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 
68  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  16(ข) และ ก21 
69  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บคุคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั” ย่อหน้าที่  ก42 
70  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ–การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่ น” ย่อหน้าที่  49(ง) 
71
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  1835 

72  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  1936 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บทแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 720 เรื่อง กำรสือ่สำรเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบในรำยงำน

ของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 

... 

กำรน ำไปปฏิบติัและค ำอธิบำยอ่ืน 

... 

กำรอ่ำนและกำรพิจำรณำขอ้มูลอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  14-15) 

... 

ก24. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)73 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ

มีความรับผิดชอบในการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานสอบบัญชีก าหนด

แนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและการสอบทานงานของ

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ74 และพิจารณาว่าลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการ

ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และสอบทานได้วางแผนและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายหรือ

วิธีปฏิบัติของส านักงาน มาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับ75 ในบริบท

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ปัจจัยที่ อาจน ามาใช้ในการก าหนดสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบที่ เหมาะสม เพื่ อตอบสนองต่อข้อก าหนดของย่อหน้าที่  14-15 รวมถึง 

• ประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่ ได้รับมอบหมายงาน มีความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบ

เพื่ อระบุถึงความขัดแย้งระหว่างข้อมูลอื่ นและความรู้นั้น 

• ระดับของดุลยพินิจที่ ใช้ในการตอบสนองต่อข้อก าหนดของย่อหน้าที่  14-15 ตัวอย่างเช่น 

การปฏิบัติเพื่ อประเมินความสอดคล้องของจ านวนเงินในข้อมูลอื่ นซึ่ งเป็นจ านวนเดียวกันกับ

จ านวนเงินในงบการเงินอาจกระท าโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่ มีประสบการณ์น้อย 

• ในกรณีของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ อาจมีความจ าเป็นในการสอบถามผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มเพื่ อการตอบสนองต่อข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่มนั้น 

 

ค ำอธิบำยวิธีปฏิบติังำนตรวจสอบ รหสั 1000 เรื่อง ขอ้พิจำรณำเฉพำะในกำรตรวจสอบ

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

... 

 

 
73

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  15(ก) 

74
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  29-30 

75
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  1530(ก) 
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ส่วนที่ 2 - ขอ้พิจำรณำในกำรตรวจสอบท่ีเกีย่วขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ขอ้พิจำรณำในกำรวำงแผน76 

การใชค้วามช านาญและความรูเ้ฉพาะทางในการตรวจสอบ77 

78. ข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงินที่ ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่ มีความซับซ้อน คือความสามารถของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 

(ปรับปรุง)78 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบที่ เป็นพิจารณาว่าสมาชิกของกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และผู้ เชี่ ยวชาญด้านการสอบบัญชีที่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ โดยรวบรวมแล้ว มีความรู้และความสามารถรวมทั้งมีเวลาเพียงพอเพื่ อปฏบิัติงานสอบบัญชี

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และกฎระเบียบที่ ใช้บังคับ เพื่ อให้

ผู้สอบบัญชีรายงานการตรวจสอบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ79 ก าหนดให้

ผู้สอบบัญชีต้องตัดสินใจว่าการรับงานตรวจสอบ ท าให้มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม

หลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณ รวมถึงความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวัง

รอบคอบหรือไม่ ย่อหน้าที่  79 แสดงตัวอย่างของประเภทที่ อาจเกี่ ยวข้องที่ ผู้ สอบบัญชีใช้ในการ

พิจารณาเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

... 

80. ลักษณะและการใช้เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท ความซับซ้อนที่ เกี่ ยวข้องกับข้อก าหนด 

ทางบัญชี และสภาวะตลาดที่ อาจน าไปสู่ความจ าเป็นที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะปรึกษา 80 

ผู้เชี่ ยวชาญสาขาอื่ นนอกจากสาขาการบัญชีและการสอบบัญชี จากภายในส านักงานหรือภายนอก

ส านักงาน ที่ เกี่ ยวข้องกบัเทคนิคความเชี่ ยวชาญสาขาการบัญชีและการสอบบัญชี และประสบการณ์ 

โดยค านึงถึงปัจจัยเหล่านี้  เช่น 

 
76

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการวาง

แผนการตรวจสอบงบการเงิน   

77
   ความเชี่ ยวชาญของบุคคล หมายถึง ในความหมายของการตรวจสอบและการบันทึกบัญชี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ภายในส านักงานหรือ 

ภายนอกส านักงาน บุคคลนี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน  

การสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การควบคุมบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” เมื่ อความเชี่ ยวชาญของบุคคล อยู่ในส่วนอื่ น

นอกจากสาขาการบัญชีหรือการตรวจสอบ บุคคลนั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี” มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 ได้อธิบายข้อแตกต่างระหว่างผู้ เชี่ ยวชาญ

สาขาการบัญชีและการสอบบัญชีและผู้ เชี่ ยวชาญในวิชาชีพหรืออาชีพอื่ น ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ ต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ระบุว่า 

ความแตกต่างอาจเกิดขึ้ นระหว่างความเชี่ ยวชาญในวิธีการบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ความเชี่ ยวชาญการบันทึกบัญชีและ 

การตรวจสอบ) และความเชี่ ยวชาญในเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ มีความซับซ้อนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ความเชี่ ยวชาญในสาขา

อื่ นนอกจากการบัญชีและการตรวจสอบ)  

78
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  1426 

79
 คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ย่อหน้าที่  210.1 และ 210.6 

80
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  18(ข)35 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องพอใจพิจารณาว่าสมาชิก

ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้รับค าปรึกษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานระหว่างการตรวจสอบ ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบและระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบและผู้อื่ นในระดับที่ เหมาะสมภายในส านักงานและภายนอกส านักงาน 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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• ความรู้และความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของสมาชิก 

ในกลุ่มปฏบิัติงานตรวจสอบ 

•  คุณสมบัติของเคร่ืองมือทางการเงินที่ ใช้ในกจิการ 

•  การระบุสถานการณ์ที่ ผิดปกติหรือความเสี่ ยงในงานตรวจสอบ รวมถึงความจ าเป็นในการใช้ 

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบการวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการที่ มีสาระส าคัญและความเสี่ ยง

ที่ มีนัยส าคัญ 

• สภาวะตลาด 
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