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ชื่อวิชา   การสอบบัญชี 2 

ขอบเขตของวิชา  ทดสอบความรู้เก่ียวกับข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การวางแผน
การตรวจสอบงบการเงิน การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้ การพิจารณา
การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอ่ืน การสรุปผลการตรวจสอบ
และการรายงาน  การสอบทานงบการเงิน  ข้อพิจารณาสำหรับการตรวจสอบในบางกรณี แนวทางในการ
ปฏิบัติงานสำหรับงานให้ความเชื่อมั่นอื่น และแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานบริการเกี่ยวเนื่อง 

หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์   เอกสารที่ต้องศึกษา 

หลักการโดยทั่วไปและความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและสอบ
ทานข้อมูลทางการเงินในอดีต 

เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของผู้สอบบัญชี ในการรับงานสอบบัญชี  
และ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมถึงการควบคุมคุณภาพ
สำนักงานที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี 

 

มาตรฐานการสอบบญัช ี
รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 
รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
 งบการเงิน 
รหัส 250 (ปรับปรุง) การพิจารณากฎหมายและ 
 ข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงนิ 
รหัส 260 (ปรับปรุง) การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่
 ในการกำกับดูแล 

รหัส 265 การสื่ อ ส ารข้ อบ กพ ร่อ งขอ ง 
 การควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่
 ในการกำกับดูแลและผู้บริหาร
 ของกิจการ 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  ฉบับที่ 1 การ
ควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการ
ด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบ
การเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอ่ืนตลอดจน
บริการเกี่ยวเนื่อง 
 

การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยงที่ไดป้ระเมินไว ้

เพื่อให้เข้าใจถึงข้อควรพิจารณาและวิธีการใน
การวางแผนการสอบบัญชี  รวมถึงการระบุ
และประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น 

มาตรฐานการสอบบญัช ี
รหัส 240  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

เกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการ
ตรวจสอบงบการเงิน 

รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 
รหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุและประเมิน

ความเสี ่ยงจากการแสดงข้อมูลที ่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
โดยการทำความเข้าใจกิจการและ
สภาพแวดล้อมของกิจการ 

รหัส 320 ความมีสาระสำคัญในการวางแผน
และปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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  รหัส 330 วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อ งผู้ ส อ บ บั ญ ชี ใน 
การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้
ประเมินไว้ 

รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้
บริการขององค์กรอ่ืน 

รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการ
ตรวจสอบ 

การใช้ผลงานของบุคคลอืน่ในการตรวจ 
สอบบัญช ี

เพื่อให้เข้าใจถึงความจำเป็นและข้อพิจารณา
ต่างๆในการใช้บริการหรือผลงานของบุคคล
อ่ืนในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 

มาตรฐานการสอบบญัช ี
รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจ สอบ

งบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึง
งานของผู้สอบบัญชีอ่ืน 

 

รหัส 610 (ป รับป รุ ง ) ก ารใช้ ผล งานของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

 

รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชี 

การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดโดยทั่วไปเกี่ยวกับการ
เสนอรายงานการสอบบัญชี การจัดทำ
รายงานและข้อพิจารณาต่างๆ 

มาตรฐานการสอบบญัช ี
รหัส 700 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็น
 และการรายงานต่องบการเงิน 
 

รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการ
 ตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี
 รับอนุญาต 
 

รหัส 705 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็น
 แบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงาน 
 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

รหัส 706 (ปรับปรุง) วรรคเน้นข้อมูลและ
เหตุการณ์และวรรคเร่ืองอ่ืนใน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ–ตัวเลข
เปรียบเทียบและงบการเงิน
เปรียบเทียบ 

รหัส 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีเก่ียวกับข้อมูลอื่น 
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การสอบทานงบการเงิน เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานสอบทาน
งบการเงิน รวมถึงการสรุปผลการสอบทาน
และการรายงานต่องบการเงินที่สอบทาน 

มาตรฐานงานสอบทาน 
รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบ

การเงินในอดีต (โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพซึ่งไม่ ใช่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของกิจการ) 

รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทาง ก า ร เงิ น
 ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาตของกิจการ 
 

ข้อพิจารณาสำหรับการตรวจสอบในบางกรณ ี เพื่อให้เข้าใจถึงข้อควรพิจารณาสำหรับการ
ตรวจสอบในบางกรณี 

 

มาตรฐานการสอบบญัช ี
 

รหัส 800 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ - การ
ตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตาม
แม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

รหัส 805 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ – 
การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบ
หนึ่ งและการตรวจสอบเฉพาะ
ส่ วนประกอบ หรือบัญ ชี  หรือ
รายการในงบการเงิน 

รหัส 810 (ป รับ ป รุ ง )  งาน การราย งาน
 ต่องบการเงินอย่างย่อ 
 
 

งานที่ให้ความเชื่อมัน่อ่ืนนอกเหนือจาก
การตรวจสอบและสอบทานข้อมูลทาง
การเงินในอดีต 

เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นอ่ืน
นอกเหนือจากการตรวจสอบและสอบทาน
ข้อมูลทางการเงินในอดีต รวมทั้งรูปแบบ
รายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีต่างๆ 

มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น 
รหัส 3000 (ปรับปรุง) งานที่ให้ความเชื่อมั่น
 นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือ
 การสอบทานข้อมูลทางการเงนิในอดีต 

งานที่ให้ความเชื่อมัน่ – เฉพาะกรณี เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นในบาง
กรณี รวมทั้งรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น 
รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
 ที่เก่ียวกับอนาคต 
รหัส 3402  รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการ

ควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ 
รหัส 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อ รายงาน

ต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
เสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน 
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งานบริการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน
สำหรับงานบริการเกี่ยวเนื่องต่างๆของ
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งรูปแบบรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในกรณีต่างๆ 

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง 

รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่
ตกลงร่วมกันที่เก่ียวกับข้อมูลทาง
การเงิน 

รหัส 4410 (ปรับปรุง) งานการรวบรวมข้อมลู 
 

 


