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ชื�อวิชา   การสอบบญัชี 2 

ขอบเขตของวิชา  ทดสอบความรู้ เกี�ยวกับข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การ
วางแผนการตรวจสอบงบการเงิน การประเมินความเสี�ยงและการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ประเมินไว้ 
การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื�น การ
สรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน  การสอบทานงบการเงิน  ข้อพิจารณาสาํหรับการตรวจสอบใน
บางกรณี แนวทางในการปฏิบัติงานสาํหรับงานให้ความเชื�อมั�นอื�น และแนวทางในการปฏิบัติงาน
สาํหรับงานบริการเกี�ยวเนื�อง 

หวัขอ้และเนื� อหา  วตัถุประสงค ์  เอกสารที�ตอ้งศึกษา 

หลักการโดยทั�วไปและความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและ
สอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต 

เพื�อให้เข้าใจถึงหน้าที�และความรับผิดชอบ 
ของผู้สอบบัญชี ในการรับงานสอบบัญชี  
และ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมถึงการควบคุมคุณภาพ
สาํนักงานที�ให้บริการด้านการสอบบัญชี 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 
รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจ 
 สอบงบการเงิน 
รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับ 
 ในการตรวจสอบงบการเงิน 
รหัส 260 (ปรับปรุง) การสื�อสารกบัผู้มี
 หน้าที�ในการกาํกบัดูแล 

รหัส 265 การสื�อสารข้อบกพร่องของการ
 ควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที�
 ในการกาํกบัดูแลและผู้บริหาร
 ของกจิการ 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  ฉบับที� 1 
การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที�
ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบ
ทานงบการเงิน และงานให้ความเชื�อมั�นอื�น
ตลอดจนบริการเกี�ยวเนื�อง 
 

การประเมินความเสี�ยงและการตอบสนอง 
ต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้ 

เพื�อให้เข้าใจถึงข้อควรพิจารณาและวิธีการ
ในการวางแผนการสอบบัญชี  รวมถึงการ
ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดง
ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 
และการตอบสนองต่อความเสี�ยงนัAน 

มาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 240  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

เกี�ยวกบัการพิจารณาการทุจริต 
ในการตรวจสอบงบการเงิน 

รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบ
 การเงิน 
รหัส 315 (ปรับปรุง)การระบุและประเมิน

ความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�
ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ
โดยการทาํความเข้าใจกจิการและ
สภาพแวดล้อมของกจิการ 

รหัส 320 ความมีสาระสาํคัญในการ
 วางแผนและปฏบิัติงานสอบบัญชี 
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  รหัส 330 วิธปีฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการ
ตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้
ประเมินไว้ 

รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณทีี�กจิการใช้
 บริการขององคก์รอื�น 
รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที�
 ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่าง
 การตรวจสอบ 

การใช้ผลงานของบุคคลอื�นในการตรวจ 
สอบบัญชี 

เพื�อให้เข้าใจถึงความจาํเป็นและข้อพิจารณา
ต่างๆในการใช้บริการหรือผลงานของ
บุคคลอื�นในการปฏบิัติงานของผู้สอบบัญชี 

มาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจ 

สอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ
รวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื�น 

รหัส 610 (ปรับปรุง) การใช้ผลงานของ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน 
รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี�ยวชาญ
 ของผู้สอบบัญชี 

การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน เพื�อให้เข้าใจถึงแนวคิดโดยทั�วไปเกี�ยวกับ
การเสนอรายงานการสอบบัญชี การจัดทาํ
รายงานและข้อพิจารณาต่างๆ 

มาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 700 (ปรับปรุง)การแสดงความเหน็
 และการรายงานต่องบการเงิน 
รหัส 701 การสื�อสารเรื�องสาํคัญในการ
 ตรวจสอบในรายงานของผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาต 
รหัส 705 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็น
 แบบที�เปลี�ยนแปลงไปในรายงาน 
 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

รหัส 706 (ปรับปรุง) วรรคเน้นข้อมูลและ
เหตุการณแ์ละวรรคเรื�องอื�นใน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทยีบ–ตัวเลข
เปรียบเทยีบและงบการเงิน
เปรียบเทยีบ 

รหัส 720 (ปรับปรุง)ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีเกี�ยวกบัข้อมูลอื�นใน
เอกสารที�รวมงบการเงินที�
ตรวจสอบแล้ว 
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การสอบทานงบการเงิน เพื�อให้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน
สอบทานงบการเงิน รวมถึงการสรุปผล
การสอบทานและการรายงานต่องบ
การเงินที�สอบทาน 

มาตรฐานงานสอบทาน 
รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบ

การเงินในอดีต (โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพซึ�งไม่ใช้ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของกจิการ) 

รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทาง
 การเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตของกจิการ 
 

ข้อพิจารณาสาํหรับการตรวจสอบในบาง
กรณ ี

เพื�อให้เข้าใจถึงข้อควรพิจารณาสาํหรับ
การตรวจสอบในบางกรณ ี

 

มาตรฐานการสอบบัญชี 
 

รหัส 800 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ - 
การตรวจสอบงบการเงินที�จัดทาํ
ตามแม่บทเพื�อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

รหัส 805 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ – 
การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบ
หนึ�งและการตรวจสอบเฉพาะ
ส่วนประกอบหรือบัญชี หรือ
รายการในงบการเงิน 

รหัส 810 (ปรับปรุง) งานการรายงาน
 ต่องบการเงินอย่างย่อ 
 
 

งานที�ให้ความเชื�อมั�นอื�นนอกเหนือจาก
การตรวจสอบและสอบทานข้อมูลทาง
การเงินในอดีต 

เพื�อให้เข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีสําหรับงานที� ให้ความ
เชื�อมั�นอื�นนอกเหนือจากการตรวจสอบ
และสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต 
รวมทัAงรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีใน
กรณต่ีางๆ 

มาตรฐานงานที�ให้ความเชื�อมั�น 
รหัส 3000 (ปรับปรุง) งานที�ให้ความ
 เชื�อมั�นนอกเหนือจากการ
 ตรวจสอบหรือการสอบทาน
 ข้อมูลทางการเงินในอดีต 

งานที�ให้ความเชื�อมั�น – เฉพาะกรณ ี เพื�อให้เข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีสําหรับงานที� ให้ความ
เ ชื� อมั� น ในบางกรณี  รวมทัA ง รูปแบบ
รายงานของผู้สอบบัญชี 

 

มาตรฐานงานที�ให้ความเชื�อมั�น 
รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
 ที�เกี�ยวกบัอนาคต 
รหัส 3402  รายงานที�ให้ความเชื�อมั�นต่อการ

ควบคุมขององคก์รที�ให้บริการ 
รหัส 3420 งานที�ให้ความเชื�อมั�นเพื�อ 

รายงานต่อการรวบรวมข้อมูล
ทางการเงินเสมือนที�รวมอยู่ใน
หนังสอืชีA ชวน 
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งานบริการอื�นที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้เข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน
สาํหรับงานบริการเกี�ยวเนื�องต่างๆของ
ผู้สอบบัญชี รวมทัAงรูปแบบรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในกรณต่ีางๆ 

มาตรฐานงานบริการเกี�ยวเนื�อง 

รหัส 4400 งานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที�
ตกลงร่วมกนัที�เกี�ยวกบัข้อมูล
ทางการเงิน 

รหัส 4410 (ปรับปรุง) งานการรวบรวม  
                ข้อมูลทางการเงิน 

 

 


