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บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

Conforming Amendments to Other ISAs ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559  

โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of 

Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2561 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่าง

ประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายใน

การแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมด

ที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษโดย IFAC 

ข้ อค วามภ าษ าอั งกฤษของ  Conforming Amendments to Other ISAs © 2016 ส งวน ลิ ขสิ ท ธิ์ โด ย 

International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของบทแก้ไขเพิ่ มเติมเพื่ อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอื่ นๆ © 2018 สงวนลิขสิทธิ์ โดย  

International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้นฉบับ  : ISATM 250 (Revised), Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial 

Statements  ISBN: 978-1-60815-313-8 

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

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

เนื่ องจาก International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation 

of Accountants (IFAC) ได้ เผยแพร่ Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, 

Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2016-2017 Edition เมื่ อวันที่  20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 (ISBN: 978-1-60815-318-8) ซึ่ งมีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานที่

เกี่ ยวข้องอื่ นๆ ให้สอดคล้องกบัการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและ

ข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน 

ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงแปลเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนที่ มีการปรับปรุง  

(“บทแก้ไข”) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงข้างต้น โดยให้ถือปฏิบัติส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลัง

วันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (เช่นเดียวกันกับของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง))  

แต่เนื่ องด้วยข้อก าหนดที่ ส าคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ ตามบทแก้ไขนี้

ไม่เปล่ียนแปลง ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ ตาม 

บทแก้ไขนี้ จึงยังคงเป็นเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับวันถือปฏบิัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition 

ของ IFAC  
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บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

บทแกไ้ขเพิม่เติมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานอ่ืนๆ 

หมายเหตุ: ต่อไปนี้ คือบทแก้ไขเพิ่ มเติมเพื่ อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอื่ นๆ ซึ่ งเป็นผลจากการอนุมัติ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) บทแก้ไขเหล่านี้ ให้ถือปฏิบัติส าหรับรอบบัญชีเช่นเดียวกัน

กับของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) และจะถูกแสดงโดยการท าเคร่ืองหมายแสดง 

การเปลี่ ยนแปลงจากมาตรฐานฉบับล่าสดุที่ ได้รับอนุมัติการแก้ไข ตัวเลขเชิงอรรถภายในบทแก้ไขเพิ่ มเติม

เหล่านี้ ไม่สอดคล้องกับในมาตรฐานฉบับที่ ถูกแก้ไข และการอ้างอิงควรแสดงไปยังมาตรฐานเหล่านั้น  

บทแก้ไขเพิ่ มเติมเหล่านี้ ได้รับการอนุมัติจาก the Public Interest Oversight Board (PIOB) ซึ่ งสรุปว่า

กระบวนการจัดท าและพัฒนามาตรฐานนั้นได้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสมและมีการพิจารณาถึง  

ส่วนได้เสยีต่อสาธารณะแล้ว 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพส าหรบัส านกังานท่ี

ให้บริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมัน่อ่ืน

ตลอดจนบริการเกีย่วเนือ่ง 

การรักษาความลับ การเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความสามารถในการเข้าถึง และ

ความสามารถในการเรียกใช้เอกสารหลักฐานของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  46) 

ก56.  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องได้ก าหนดภาระหน้าที่ ของพนักงานในส านักงานให้ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดเกี่ ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลในเอกสารหลักฐานของงานอยู่ตลอดเวลา เว้นแต่ 

จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นกรณีเฉพาะให้เปิดเผยข้อมูล หรือมีความรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องให้กระท าเช่นนั้น22 กฎหมายหรือข้อบังคับ

โดยเฉพาะอาจก าหนดภาระหน้าที่ เพิ่ มเติมของพนักงานในส านักงานในการคงไว้ซึ่ งการรักษาความลับ

ของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลที่ มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210 เรื่อง ขอ้ตกลงในการรบังานสอบบญัชี 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การเห็นชอบขอ้ตกลงในการรบังานสอบบญัชี 

ก26. ประเดน็ดังต่อไปนี้สามารถระบุไว้ในหนังสอืตอบรับงานสอบบัญชีตามความเกี่ ยวข้อง  

• การด าเนินการในเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีอื่ นและผู้ เชี่ ยวชาญในการตรวจสอบ

บางลักษณะ 

• การด าเนินการในเรื่ องการมีส่วนร่วมของผู้ตรวจสอบภายในและพนักงานอื่ นของกจิการ 

 
22
  อ่านย่อหน้าที่  140.7 และย่อหน้าที่  225.35 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชี  

ระหว่างประเทศ (IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ก าลังด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเร่ืองนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้ นเร่ืองนี้ จะมีผลบังคับใช้ 

เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 
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บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

• การด าเนินการในเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับผู้สอบบัญชีคนก่อน (ถ้ามี) ในกรณีที่ เป็นการตรวจสอบ

บัญชีปีแรก  

• การอ้างถึงและค าอธบิายเกี่ ยวกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายใต้กฏหมาย ข้อบังคับ 

หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ระบุถึงการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับที่ พบหรือสงสยัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสม 

• การจ ากดัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี เมื่ อมีความเป็นไปได้ 

• การอ้างถึงความเหน็ชอบเพิ่ มเติมอื่ นระหว่างผู้สอบบัญชีและกจิการ 

• ภาระผูกพันที่ จะให้กระดาษท าการการตรวจสอบแก่บุคคลอื่ น 

ตัวอย่างของหนังสอืตอบรับงานสอบบัญชีแสดงไว้ในภาคผนวก 1 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 220 เรื่อง การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การตอบรบังานและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก8ก. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง23 อาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชี 

ร้องขอให้ผู้ สอบบัญชีคนก่อนให้จัดเตรียมข้อมูลซึ่ งเกี่ ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่  

ผู้สอบบัญชีต้องระวัง (ตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีคนก่อน) ก่อนการตัดสินใจรับงานสอบบัญชี  

ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีคนก่อนอาจถูกร้องขอโดยผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้รับงาน

ต่อ ให้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยให้กับ

ผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้รับงานต่อ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีคนก่อนได้ถอนตัวจาก

งานสอบบัญชีเนื่ องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย เช่นนี้ ข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนก่อนรับค าร้องขอจากผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้

รับงานต่อ ในการเปิดเผยข้อเทจ็จริงและข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับนั้นๆ ตามความเห็นของผู้สอบบัญชีคนก่อน ผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้รับงานต่อ

ต้องระวังก่อนการตัดสนิใจว่าจะรับการแต่งตั้งการตรวจสอบหรือไม่24 

 

 

 
23
   อ่านย่อหน้าที่  210.14 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ( IESBA 

Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลังด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงเร่ืองนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้ นเร่ืองนี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 

24
  อ่านย่อหน้าที่  225.31 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ( IESBA 

Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลังด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงเร่ืองนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้ นเร่ืองนี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 
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บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 240 เรื่อง ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการ

พิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน 

ค าน า 

ความรบัผิดชอบในการป้องกนัและการตรวจจับการทุจริต 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

8ก. ผู้ สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบเพิ่ มเติมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ  หรือข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเกี่ ยวกบัการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกจิการ รวมถึง 

การทุจริต ซ่ึงอาจมีความแตกต่างหรือเกินขอบเขตที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ และ 

ฉบับอื่ นๆ ตัวอย่างเช่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5ก) 

(ก) การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย รวมถึง

ข้อก าหนดซี่ งเกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารอย่างเฉพาะเจาะจงกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ใน 

การก ากับดูแล การประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตาม และ

การพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่ ต้องด าเนินการอื่ นใดอกีหรือไม่ 

(ข) การสื่ อสารการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้ สอบบัญชีอื่ น  

(เช่น การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ) และ 

(ค) การจัดท าเอกสารหลักฐานเมื่ อพบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

การปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้นอื่ นใดกต็ามอาจท าให้ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับ

งานของผู้ สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ และฉบับอื่ น (เช่น ความซื่ อสัตย์ของ

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)) 

ขอ้ก าหนด 

สือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล 

40. หากผู้สอบบัญชีตรวจพบการทุจริตหรือได้รับข้อมูลที่ แสดงถึงการท าทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสาร

เร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมอย่างทันท่วงทีหากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ  

เพื่ อแจ้งให้ผู้บริหารที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยตรงในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตทราบถึง

เร่ืองต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก59ก-ก60) 

41.  ในกรณีที่ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลไม่ได้ท าหน้าที่ ในการบริหารงานของกิจการ หากผู้สอบบัญชีได้

ตรวจพบหรือมีข้อสงสยัเกี่ ยวกบัการทุจริตที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกบั 

ก.  ผู้บริหาร 

ข.  พนักงานผู้ที่ มีหน้าที่ ส าคัญเกี่ ยวกบัการควบคุมภายใน 

ค.  บุคคลอื่ น ๆ ที่ ท าทุจริตแล้วส่งผลอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอย่างทันท่วงที และหากผู้สอบ

บัญชีสงสัยว่าการทุจริตนั้นเกี่ ยวข้องกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารประเดน็ข้อสงสัยดังกล่าว

กับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล และปรึกษาหารือเกี่ ยวกับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของ

วิธกีารตรวจสอบที่ จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบให้แล้วเสรจ็ การสื่ อสารดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแลมีความจ าเป็น หากการสื่ อสารนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อ

หน้า ก59ก และ ก61-ก63) 

42.  ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในเร่ืองการทุจริตต่าง ๆ ที่ ผู้สอบบัญชี

พิจารณาเห็นว่าเกี่ ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลหากไม่ขัดต่อ

กฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก59ก และ ก64) 

การรายงานการทุจริตต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่เหมาะสม 

43.  หากผู้สอบบัญชีพบหรือข้อสงสัยเกี่ ยวกับการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ากฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก65-ก67) 

(ก) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสมหรือไม่ 

(ข) ก าหนดความรับผิดชอบในการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมซึ่ งอาจ

จ าเป็นในสถานการณ์ดังกล่าว 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ความรบัผิดชอบในการป้องกนัและตรวจพบการทุจริต 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  8ก) 

ก5ก. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้ สอบบัญชี

ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมและกระท าการใดๆ ที่ เพิ่ มขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ระบุให้ผู้สอบบัญชีกระท าตามขั้นตอนเพื่ อตอบสนองต่อการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่

พบหรือสงสัย และพิจารณาว่าต้องกระท าการใดๆ เพิ่ มขึ้ นหรือไม่ ขั้นตอนดังกล่าวอาจรวมถึง 

การสื่ อสารเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยกับผู้สอบบัญชีอื่ นภายใน

กลุ่มกิจการ ซึ่ งรวมถึงผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม หรือผู้ สอบบัญชีที่ ปฏิบัติงานให้กับกิจการภายในกลุ่มเพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น

นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ25 

 

 
25
  อ่านย่อหน้าที่  225.21-225.22 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่ องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

การสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  40-42) 

ก59ก. กฎหมายหรือข้อบังคับในบางประเทศอาจจ ากัดการสื่ อสารของผู้สอบบัญชีในบางเร่ืองต่อผู้บริหาร

และผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล โดยอาจห้ามสื่ อสารหรือกระท าการใดๆ เฉพาะเร่ืองที่ อาจส่งผลเสีย

ต่อการสืบสวนโดยผู้มีอ านาจที่ เหมาะสม ทั้งเร่ืองที่ พบ ข้อสงสัย การกระท าที่ ผิดกฎหมาย รวมถึง

การแจ้งเตือนกจิการ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องรายงานการทุจริตต่อผู้มีอ านาจที่ เหมาะสม

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในสถานการณ์ดังกล่าว ประเดน็ที่ พิจารณา

โดยผู้สอบบัญชีอาจซับซ้อนและผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมที่ จะขอค าปรึกษาทาง

กฎหมาย 

การรายงานการทุจริตต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  43) 

ก65. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)26 ให้แนวทางปฏิบัติเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการพิจารณา

ของผู้ สอบบัญชีว่าการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อ

หน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมมีความจ าเป็นหรือมีความเหมาะสมในสถานการณ์นั้น

หรือไม่ รวมไปถึงการพิจารณาหน้าที่ ในการรักษาความลับของลูกค้า 

ก66. ข้อก าหนดตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  43 อาจเกี่ ยวข้องกับข้อพิจารณาที่ ซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาขอค าปรึกษาภายใน (เช่น ภายในส านักงาน

หรือส านักงานเครือข่าย) หรือขอค าปรึกษาจากหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือองค์กร

วิชาชีพบนพื้ นฐานของการรักษาความลับ (ถ้าการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ 

หรือไม่ฝ่าฝืนหน้าที่ ในการรักษาความลับของลูกค้า) ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาการได้มาซึ่ งค าแนะน า

ทางกฎหมายเพื่ อให้เข้าใจถึงทางเลือกของผู้ สอบบัญชี และผลกระทบทางวิชาชีพหรือนัยทาง

กฎหมายจากการด าเนินการที่ เฉพาะเจาะจง 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 260 (ปรบัปรุง) เรื่อง การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 

ค าน า 

บทบาทในการสือ่สาร 

7. กฎหมายหรือข้อบังคับในบางประเทศอาจจ ากัดการสื่ อสารของผู้ สอบบัญชีในบางเร่ืองต่อ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล โดยอาจห้ามสื่ อสารหรือกระท าการใดๆ เฉพาะเร่ืองที่ อาจส่งผลเสียต่อ 

การสืบสวนโดยผู้มีอ านาจที่ เหมาะสม ทั้งเร่ืองที่ พบ ข้อสงสัย การกระท าที่ ผิดกฎหมาย รวมถึง 

การแจ้งเตือนกิจการ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้มีอ านาจที่ เหมาะสมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ในสถานการณ์ดังกล่าว ประเดน็ที่ พิจารณาโดยผู้สอบบัญชีอาจซับซ้อนและผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาความเหมาะสมที่ จะขอค าปรึกษาทางกฎหมาย 

 

 
26

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  ก28-ก34 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 450 เรื่อง การประเมินการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ี

พบระหว่างการตรวจสอบ 

ขอ้ก าหนด 

การสือ่สารและการแกไ้ขการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง 

8. ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงทั้งหมดที่ รวบรวมได้ในระหว่างการตรวจสอบ

ให้ผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมทราบอย่างทันท่วงทีหากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ27 และ

ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารท าการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก7-ก9) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การสือ่สารและการแกไ้ขการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถึงย่อหน้าที่  8-9) 

ก8. กฎหมายหรือข้อบังคับในบางประเทศอาจจ ากัดการสื่ อสารของผู้สอบบัญชีในเร่ืองการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อผู้บริหารหรือบุคคลอื่ นภายในกิจการ โดยอาจห้ามสื่ อสารหรือกระท าการใดๆ 

เฉพาะเร่ืองที่ อาจส่งผลเสียต่อการสืบสวนโดยผู้ มีอ านาจที่ เหมาะสม ทั้งเร่ืองที่ พบ ข้อสงสัย  

การกระท าที่ ผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้งเตือนกิจการ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องรายงาน

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้ มีอ านาจที่ เหมาะสมตาม

พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ในสถานการณ์ดังกล่าว ประเดน็ที่ พิจารณาโดย

ผู้สอบบัญชีอาจซับซ้อนและผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมที่ จะขอค าปรึกษาทางกฎหมาย 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 500 เรื่อง หลกัฐานการสอบบญัชี 

ขอ้ก าหนด 

ขอ้มูลที่ใชเ้ป็นหลกัฐานการสอบบญัชี 

7. ในการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงความเกี่ ยวข้องและ  

ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26-ก33ก) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ขอ้มูลที่ใชเ้ป็นหลกัฐานการสอบบญัชี 

ความเกีย่วขอ้งและความน่าเชือ่ถือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  7) 

ก26. ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  ก1 หลักฐานการสอบบัญชีเบื้องต้นที่ ได้รับจากวิธกีารตรวจสอบในระหว่าง

การตรวจสอบ อาจรวมถึงข้อมูลจากแหล่งที่ มาอื่ น ๆ เช่น การตรวจสอบงวดก่อนส าหรับบางกรณี 

วิธีการควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชีในการรับงานส าหรับลูกค้าใหม่หรือการรับงานจาก

 
27
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  7 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

ลูกค้าเดิมต่อจากงวดก่อน และการปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้ นบางประการภายใต้

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับของกิจการ) โดยความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลมีผลกระทบต่อ

คุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีทั้งหมด 

ก33ก. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)28 ให้แนวทางปฏิบัติเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม

ความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้ น ของผู้ สอบบัญชี  ภายใต้กฎหมาย ข้อบั งคับ หรือ ข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกิจการที่ พบหรือ

สงสัยที่ อาจท าให้ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวกับการท างานของผู้สอบบัญชีซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี และการประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวซึ่ งมีต่องานสอบบัญชีใน

ด้านอื่ น 

มาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2400 (ปรบัปรุง) เรื่อง งานการสอบทานงบการเงินในอดีต 

(โดยผูป้ระกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ) 

ขอ้ก าหนด 

การปฏิบติังานสอบทาน 

การออกแบบและการปฏิบติังานตามวธีิการสอบทาน 

48. การสอบถามผู้บริหารและบุคลากรอื่ นภายในกิจการ (ในกรณีที่ เหมาะสม) ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก84-ก87ก) 

 … 

(ง) การมีอยู่ของข้อสงสยั หรือข้อกล่าวหา ซึ่ งมีมูลหรือข้อเทจ็จริง  

(1) การทุจริตหรือการกระท าผิดกฎหมายที่ ส่งผลกระทบต่อกจิการ  

(2) การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบ

โดยตรงต่อการก าหนดจ านวนที่ มีสาระส าคัญและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เช่น 

กฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวกบัภาษี และเงินบ าเหนจ็บ านาญ 

การทุจริตและการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

52. เมื่ อมีข้อบ่งชี้ ว่าเกิดการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับหรือมีข้อสงสัยว่าเกิด

การทุจริตหรือการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับในกจิการ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง  

(ก) สื่ อสารเร่ืองนี้ กับผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) หากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก91ก) 

(ข)  ขอให้ผู้บริหารท าการประเมินผลกระทบต่องบการเงิน (หากมี)  

 
28

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  9 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

(ค)  พิจารณาผลกระทบ (หากมี) ต่อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพต่องบการเงินและต่อรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพ จากการประเมินของผู้บริหารเกี่ ยวกับผลกระทบของการทุจริตที่ พบ

หรือสงสยั หรือการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ สื่ อสารไปยังผู้ประกอบวิชาชีพ  

(ง) พิจารณาว่ากฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องนั้น (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก92-ก92ง) 

(1) ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสม

หรือไม่ 

(2) ก าหนดความรับผิดชอบในการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสม 

ซึ่ งอาจจ าเป็นในสถานการณ์ดังกล่าว 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การปฏิบติังานสอบทาน 

การออกแบบและการปฏิบติังานตามวธีิการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  47 และ 55) 

การสอบถาม (อ้างถึงย่อหน้าที่  46–48) 

ก87ก. ผู้ ประกอบวิชาชีพอาจมีความรับผิดชอบเพิ่ มเติมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกิจการ  

รวมถึงการทุจริต ซึ่ งอาจมีความแตกต่างหรือเกินขอบเขตที่ ระบุไว้ในมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  

ตัวอย่างเช่น 

(ก) การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย รวมถึง

ข้อก าหนดซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารอย่างเฉพาะเจาะจงกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ใน  

การก ากบัดูแล และการพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่ ต้องด าเนินการอื่ นใดอกีหรือไม่ 

(ข) การสื่ อสารการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้สอบบัญชีอื่ น  

(เช่น ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ)29 และ 

(ค) การจัดท าเอกสารหลักฐานเมื่ อพบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

การปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้นอื่ นใดกต็ามอาจท าให้ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับ

งานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้  (เช่น ข้อมูลเกี่ ยวข้องกับความซื่ อสัตย์ของ

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)) 

 

 

 
29
  อ่านย่อหน้าที่  225.44-225.48 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่ องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

วิธกีารสอบทานเพื่ อระบุสถานการณ์เฉพาะ  

การทุจริตหรือการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  52(ก) และ (ง)) 

การสื่ อสารกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

ก91ก. กฎหมายหรือข้อบังคับในบางประเทศอาจจ ากัดการสื่ อสารของผู้ประกอบวิชาชีพในบางเร่ืองต่อ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล โดยอาจห้ามสื่ อสารหรือกระท าการใดๆ เฉพาะเร่ืองที่ อาจ

ส่งผลเสียต่อการสืบสวนโดยผู้มีอ านาจที่ เหมาะสม ทั้งเร่ืองที่ พบ ข้อสงสัย การกระท าที่ ผิดกฎหมาย 

รวมถึงการแจ้งเตือนกิจการ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพจ าเป็นต้องรายงานการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้มีอ านาจที่ เหมาะสมตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ในสถานการณ์ดังกล่าว ประเด็นที่ พิจารณาโดยผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

ซับซ้อนและผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาความเหมาะสมที่ จะขอค าปรึกษาทางกฎหมาย 

 การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับที่พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแล

ภายนอกทีเ่หมาะสม 

ก92.  รายงานการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสยัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่

เหมาะสม อาจจ าเป็นหรือเหมาะสมกบัสถานการณ์ เนื่ องจาก 

(ก) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องรายงาน 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพตัดสินใจว่าการรายงานเป็นการกระท าที่ เหมาะสมเพื่ อตอบสนองต่อ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยตามที่ กล่าวไว้ในข้อก าหนด

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (ดูย่อหน้าที่  ก92ก) หรือ 

(ค) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องให้สิทธิผู้สอบบัญชีในการท า

เช่นนั้น (ดูย่อหน้าที่  ก92ข) 

ก92ก. ในบางกรณี ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรายงาน

หรือพิจารณาว่าการรายงานการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย

ต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมเป็นการกระท าที่ เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นหรือไม่  

ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณก าหนดให้ผู้ ประกอบวิชาชีพท าตามขั้นตอนเพื่ อ

ตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย และพิจารณาว่าต้องกระท า

การใดๆ เพิ่ มขึ้ นหรือไม่ ซึ่ งอาจรวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสม30 

 
30
  อ่านย่อหน้าที่  225.51-225.52 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่ องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณชี้แจงว่าการรายงานดังกล่าวไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ การรักษาความลับ

ของลูกค้าตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ31 

ก92ข. แม้ว่ากฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องไม่รวมถึงข้อก าหนด  

ซึ่ งตอบสนองต่อการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย กฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดนั้นอาจให้สิทธิผู้ประกอบวิชาชีพรายงานการทุจริตหรือการไม่ปฏบิัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสม 

ก92ค. ในสถานการณ์อื่ น การรายงานการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสยัต่อหน่วยงาน

ก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมอาจถูกจ ากัดอันเนื่ องมาจากหน้าที่ ของผู้สอบบัญชีในการรักษา

ความลับของลูกค้าตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

ก92ง. ข้อก าหนดตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  52(ง) อาจเกี่ ยวข้องกับข้อพิจารณาที่ ซับซ้อนและการใช้ 

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาขอค าปรึกษาจากภายใน 

(เช่น ภายในส านักงานหรือส านักงานเครือข่าย) หรือขอค าปรึกษาจากหน่วยงานที่ มีอ านาจใน 

การก ากบัดูแลหรือองค์กรวิชาชีพบนพื้นฐานของการรักษาความลับ (ถ้าการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อ

กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือไม่ฝ่าฝืนหน้าที่ ในการรักษาความลับของลูกค้า) ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พิจารณาการได้มาซึ่ งค าแนะน าทางกฎหมายเพื่ อให้เข้าใจถึงทางเลือกของผู้ประกอบวิชาชีพ และ

ผลกระทบทางวิชาชีพหรือนัยทางกฎหมายจากการด าเนินการที่ เฉพาะเจาะจง 

มาตรฐานงานท่ีใหค้วามเชื่อมัน่ รหสั 3000 เรื่อง งานใหค้วามเชื่อมัน่  

นอกเหนือจากการตรวจสอบ หรือการสอบทานขอ้มูลทางการเงินในอดีต 

ขอ้ก าหนด 

การวางแผนงานและการปฏิบติังาน 

ความเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งทีใ่หค้วามเชือ่มัน่และสถานการณอื์่น 

45.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องสอบถามกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมในเรื่ องต่อไปนี้ ว่า  

(ก) กลุ่มบุคคลมีความรู้ เกี่ ยวกับความจงใจหรือความสงสัยว่าจงใจที่ จะแสดงข้อมูลขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ ส่งผลต่อข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น

หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก101-ก101ก)  

(ข)  ผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและมีการสอบถามเพื่ อให้ได้มา 

ซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกับกิจกรรมและประเด็นส าคัญที่ พบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เกี่ ยวกบัข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นหรือไม่  

(ค) ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบได้ใช้ผู้เชี่ ยวชาญในการจัดท าข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นหรือไม่  

 
31
  อ่านย่อหน้าที่  140.7 และย่อหน้าที่  225.53 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชี

ร ะห ว่ า งป ระ เท ศ  ( IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2 0 1 6 )  (สภ าวิ ช าชี พ บั ญ ชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลังด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเร่ืองน้ีในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองน้ีจะมีผล

บังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

ความรบัผิดชอบในการสือ่สาร 

78. ผู้ ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่าเมื่ ออ้างถึงข้อตกลงการรับงานและสถานการณ์งานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นอื่ น เร่ืองใด ๆ ที่ อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการสื่ อสารไปยัง 

ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ ผู้วัดผลและผู้ประเมินผล ผู้ ว่าจ้างงาน และผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลหรือ

บุคคลอื่ นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก192-ก192ช) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การวางแผนงานและการปฏิบติังาน 

ความเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งทีใ่หค้วามเชือ่มัน่และสถานการณอื์่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  45-47R) 

ก101ก. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีความรับผิดชอบเพิ่ มเติมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องซ่ึงเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกิจการ ซึ่ งอาจ

มีความแตกต่างหรือเกินกว่าความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้มาตรฐานงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  ตัวอย่างเช่น 

(ก) การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย รวมถึง

ข้อก าหนดซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารอย่างเฉพาะเจาะจงกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ใน  

การก ากบัดูแล และการพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่ ต้องด าเนินการอื่ นใดอกีหรือไม่ 

(ข) การสื่ อสารการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้สอบบัญชีอื่ น32 และ 

(ค) การจัดท าเอกสารหลักฐานเมื่ อพบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

การปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้นอื่ นใดกต็ามอาจท าให้ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับ

งานของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้ และฉบับอื่ น (เช่น ข้อมูล

เกี่ ยวข้องกับความซื่ อสัตย์ของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม))  

ย่อหน้าที่  ก192ก-ก192จ ระบุความรับผิดชอบเพิ่ มเติมของผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเกี่ ยวกับการสื่ อสารและการรายงาน  

การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย 

ความรบัผิดชอบในการสือ่สารอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  78) 

การสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล 

ก192ก. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงข้อก าหนดในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้ บริหารหรือผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในระดับที่ เหมาะสม  

กฎหมายหรือข้อบังคับในบางประเทศอาจจ ากัดการสื่ อสารของผู้ประกอบวิชาชีพในบางเร่ือง 

ต่อผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล โดยอาจห้ามสื่ อสารหรือกระท า

การใดๆ เฉพาะเร่ืองที่ อาจส่งผลเสียต่อการสืบสวนโดยผู้มีอ านาจที่ เหมาะสม ทั้งเร่ืองที่ พบ  

 
32
  อ่านย่อหน้าที่  225.44-225.48 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่ องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

ข้อสงสัย การกระท าที่ ผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้งเตือนกิจการ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพ

จ าเป็นต้องรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้ มีอ านาจที่

เหมาะสมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในสถานการณ์ดังกล่าว 

ประเด็นที่ พิจารณาโดยผู้ประกอบวิชาชีพอาจซับซ้อนและผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาความ

เหมาะสมที่ จะขอค าปรึกษาทางกฎหมาย 

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับที่พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่

เหมาะสม 

ก192ข. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง อาจ 

(ก) ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือ

สงสยัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสม 

(ข) ก าหนดความรับผิดชอบในการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมซึ่ งอาจ

จ าเป็นในสถานการณ์ดังกล่าว33 

ก192ค.การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแล

ภายนอกที่ เหมาะสม อาจจ าเป็นหรือเหมาะสมกบัสถานการณ์ เนื่ องจาก 

(ก) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องรายงาน 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพตัดสินใจว่าการรายงานเป็นการกระท าที่ เหมาะสมเพื่ อตอบสนองต่อ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยตามที่ กล่าวไว้ในข้อก าหนด

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง หรือ 

(ค) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องให้สิทธิผู้ ประกอบวิชาชีพ 

ในการท าเช่นนั้น 

ก192ง. การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง อาจรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่  

ผู้ประกอบวิชาชีพได้พบ หรือตระหนักถึงเมื่ อปฏิบัติงานสอบบัญชีแต่อาจไม่ส่งผลต่อข้อมูลที่  

ให้ความเชื่ อมั่น  ภายใต้มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้ถูกคาดหวัง

ให้มีระดับความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมายและข้อบังคับเกินกว่าสิ่ งที่ ส่งผลต่อข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น

เหล่านั้น  อย่างไรกต็าม กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง อาจคาดหวัง

ให้ผู้ ประกอบวิชาชีพใช้ความรู้  ดุลยพินิจเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพ และความเชี่ ยวชาญ  ใน 

การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามเหล่านั้น  ซึ่ งการพิจารณาว่าการกระท าใดมีส่วนประกอบของ

การไม่ปฏบิัติตามเร่ืองที่ ก าหนดหรือไม่นั้น ถูกก าหนดโดยศาลหรือองค์กรที่ มีอ านาจวินิจฉัยอื่ น 

 
33
  อ่านย่อหน้าที่  225.51-225.52 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่ องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

ก192จ. ในบางสถานการณ์ การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อ

หน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมอาจถูกจ ากัดอันเนื่ องมาจากหน้าที่ ของผู้ประกอบวิชาชีพ

ในการรักษาความลับของลูกค้าตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้อง ในสถานการณ์อื่ น การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย

ต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสม ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ การรักษาความลับของ

ลูกค้าตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง34 

ก192ช. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาขอค าปรึกษาจากภายใน (เช่น ภายในส านักงานหรือส านักงาน

เครือข่าย) ค าแนะน าทางกฎหมายเพื่ อให้เข้าใจถึงผลกระทบทางวิชาชีพหรือทางกฎหมายจาก  

การด าเนินการที่ เฉพาะเจาะจง หรือขอค าปรึกษาจากหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือ

องค์กรวิชาชีพบนพื้ นฐานของการรักษาความลับ (ถ้าการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ หรือไม่ฝ่าฝืนหน้าที่ ในการรักษาความลับของลูกค้า)35 

 

มาตรฐานงานท่ีใหค้วามเชื่อมัน่ รหสั 3402 เรื่อง รายงานท่ีใหค้วามเชื่อมัน่ต่อการควบคุม

ขององคก์รท่ีใหบ้ริการ 

ขอ้ก าหนด 

หนา้ที่ใหก้ารสือ่สารอื่น 

56.  ถ้าผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ  มี 

การทุจริต หรือมีข้อผิดพลาดที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องขององค์กรที่ ให้บริการ ที่ ไม่ชัดเจน

ว่าไม่เป็นสาระส าคัญและอาจมีผลต่อกิจการที่ ใช้หนึ่ งหรือหลายแห่ง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการต้องตัดสินใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้มีการสื่ อสารอย่างเหมาะสมต่อกิจการที่ ใช้บริการที่

ได้รับผลกระทบหรือไม่ ถ้าข้อมูลนี้ ไม่มีการสื่ อสารและองค์กรที่ ให้บริการไม่เต็มใจที่ จะให้ท า

เช่นนั้น ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องกระท าการที่ เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก53) 

 

 

 

 
34
  อ่านย่อหน้าที่  140.7 และย่อหน้าที่  225.53 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชี  

ระหว่างประเทศ (IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก าลังด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเร่ืองนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้ จะมีผลบังคับใช้  

เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 

35
  อ่านย่อหน้าที่  225.55 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ  

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่ องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ความรบัผิดชอบในการสือ่สารอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  56) 

ก53.  การกระท าที่ เหมาะสมเพื่ อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ ระบุไว้ในย่อหน้า 56 (หากไม่ขัดต่อ

กฎหมายหรือข้อบังคับ) รวมถึง 

• การได้มาซึ่ งค าปรึกษาทางกฎหมายเกี่ ยวกบัผลของการกระท าที่ แตกต่างกนั 

• การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลขององค์กรที่ ให้บริการ 

• การพิจารณาว่าต้องสื่ อสารกับบุคคลที่ สามหรือไม่ (เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง อาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ ให้บริการรายงานต่อหน่วยงาน

ก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสม หรือผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ36 หรือก าหนด 

ความรับผิดชอบในการรายงานซึ่ งอาจจ าเป็นในสถานการณ์นั้น) 

• การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ หรือการเพิ่ ม

วรรคอธบิาย 

• การถอนตัวจากงานตรวจสอบ 

มาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่ง รหสั 4410 (ปรบัปรุง) เรื่อง งานการรวบรวมขอ้มูล 

ขอ้ก าหนด 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ  

21.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19-

ก21จ)  

การสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล  

27.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องสื่ อสารกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) 

อย่างทนัท่วงทรีะหว่างการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลในทุกประเดน็ที่ เกี่ ยวกบังานการรวบรวม

ข้อมูล ซึ่ งในการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว เห็นว่าประเดน็ดังกล่าวมีความส าคัญ

เพียงพอที่ สมควรได้รับความสนใจจากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่  

ความเหมาะสม) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก41-ก41ก)  

 

 

 

 
36
  อ่านย่อหน้าที่  225.44-225.48 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่ องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่

เหมาะสม 

ก21ก. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง อาจ 

(ก) ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือ

สงสยัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสม 

(ข) ก าหนดความรับผิดชอบในการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมซึ่ งอาจ

จ าเป็นในสถานการณ์ดังกล่าว37 

ก21ข. การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแล

ภายนอกที่ เหมาะสม อาจจ าเป็นหรือเหมาะสมกบัสถานการณ์ เนื่ องจาก 

(ก) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องรายงาน 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพตัดสินใจว่าการรายงานเป็นการกระท าที่ เหมาะสมเพื่ อตอบสนองต่อ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยตามที่ กล่าวไว้ในข้อก าหนด

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง หรือ 

(ค) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องให้สิทธิผู้ประกอบวิชาชีพใน 

การท าเช่นนั้น 

ก21ค. ภายใต้ย่อหน้าที่  28 ของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้ถูกคาดหวัง

ให้มีระดับความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมายและข้อบังคับเกินกว่าความจ าเป็นเพื่ อให้สามารถปฏิบัติ 

งานรวบรวมข้อมูลได้ อย่างไรกต็าม กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

อาจคาดหวังให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ความรู้  ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และความเชี่ ยวชาญ ใน

การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย  การพิจารณาว่า 

การกระท าใดมีส่วนประกอบของการไม่ปฏิบัติตามเร่ืองที่ ก าหนดหรือไม่นั้น ถูกก าหนดโดยศาล 

หรือองค์กรที่ มีอ านาจวินิจฉัยอื่ น 

ก21ง. ในบางสถานการณ์ การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อ

หน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมอาจถูกจ ากัดอันเนื่ องมาจากหน้าที่ ของผู้ประกอบวิชาชีพ

ในการรักษาความลับของลูกค้าตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้อง ในสถานการณ์อื่ น การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย

ต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสม ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ การรักษาความลับของ

ลูกค้าตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง38 

 
37
  อ่านย่อหน้าที่  225.51-225.52 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัม ภ์ 

ก าลังด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเร่ืองนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้ จะมีผลบังคับใช้ 

เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 
38
  อ่านย่อหน้าที่  140.7 และย่อหน้าที่  225.53 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่าง

ประเทศ (IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก าลังด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเร่ืองนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้ นเร่ืองนี้ จะมีผลบังคับใช้ 

เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทแก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

ก21จ.  ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาขอค าปรึกษาจากภายใน (เช่น ภายในส านักงานหรือส านักงาน

เครือข่าย) ค าแนะน าทางกฎหมายเพื่ อให้เข้าใจถึงผลกระทบทางวิชาชีพหรือทางกฎหมายจาก 

การด าเนินการที่ เฉพาะเจาะจง หรือขอค าปรึกษาจากหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือ

องค์กรวิชาชีพบนพื้ นฐานของการรักษาความลับ (ถ้าการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ หรือไม่ฝ่าฝืนหน้าที่ ในการรักษาความลับของลูกค้า)39 

การสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  27) 

ก41ก.  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง อาจรวมถึงข้อก าหนดในการรายงานการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในระดับที่

เหมาะสม  กฎหมายหรือข้อบังคับในบางประเทศอาจจ ากัดการสื่ อสารของผู้ประกอบวิชาชีพใน

บางเร่ืองต่อผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล โดยอาจห้ามสื่ อสารหรือกระท าการใดๆ 

เฉพาะเร่ืองที่ อาจส่งผลเสียต่อการสืบสวนโดยผู้ มีอ านาจที่ เหมาะสม ทั้งเร่ืองที่ พบ ข้อสงสัย  

การกระท าที่ ผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้งเตือนกิจการ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพจ าเป็นต้อง

รายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้มีอ านาจที่ เหมาะสมตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในบางสถานการณ์ดังกล่าว ประเด็นที่

พิจารณาโดยผู้ประกอบวิชาชีพอาจซับซ้อนและผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาความเหมาะสมที่ จะ

ขอค าปรึกษาทางกฎหมาย 

 

 

 
39
  อ่านย่อหน้าที่  225.55 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ  

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่ องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 


