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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีก าหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการพิจารณา

กฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กับ 

งานให้ความเช่ือมั่นอื่นซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับแต่งตั้งเป็นการเฉพาะให้ทดสอบและออกรายงาน

แยกต่างหากเกี่ยวกบัการปฏบัิติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะเร่ือง 

ผลกระทบของกฎหมายและขอ้บงัคบั 

2. กฎหมายและข้อบังคับมีผลกระทบต่องบการเงินหลายด้าน กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับ

ใช้กับกิจการจะเป็นตัวก าหนดกรอบของกฎหมายและข้อบังคับน้ัน ข้อก าหนดของกฎหมาย

หรือข้อบังคับบางประเภทมีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดจ านวนเงินที่ต้องรายงานและ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกิจการ ขณะเดียวกันกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นเป็นเพียง

การก าหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติตามหรือเป็นเพียงข้อก าหนดเพ่ือให้กิจการสามารถด าเนินธุรกิจ

ได้ แต่ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินของกิจการ บางกิจการด าเนินงานในอุตสาหกรรม

ที่มีกฎข้อบังคับเข้มงวด (เช่น ธนาคาร และบริษัทที่ประกอบธุรกิจเคมีภัณฑ์ เป็นต้น)  

บางกิจการอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ

โดยทั่วไปเท่าน้ัน (เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในการท างาน และ 

การได้รับโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทยีมกัน เป็นต้น) การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับอาจท าให้กิจการต้องช าระค่าปรับ ถูกฟ้องร้อง หรือเกิดผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมา

ต่อกิจการซ่ึงอาจมีผลกระทบที่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

ความรบัผดิชอบในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1-ก8) 

3. ภายใต้การก ากับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบให้เกิด 

ความมั่นใจว่าการด าเนินงานของกิจการเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับ 

รวมถึงการปฏบัิติตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ก  าหนดจ านวนเงินที่ต้องรายงาน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกจิการ  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี  

4. ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ช่วยผู้สอบบัญชีให้ระบุการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินจากการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

อย่างไรกดี็ ผู้สอบบัญชีไม่ได้มคีวามรับผิดชอบในการป้องกันการไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย และ

ข้อบังคับ และไม่ได้ถูกคาดหวังให้ตรวจพบการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด 
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5. ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด1 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีพิจารณา 

กรอบทางกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กบักจิการ ด้วยข้อจ ากัดสืบเน่ืองของการสอบบัญชี

ท าให้มีความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้จากการตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญบางประการในงบการเงินถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีได้มีการวางแผนและปฏิบัติ 

งานสอบบัญชีอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี2 แล้วกต็าม ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

ก ับกฎหมายและข้อบังคับต่อไปน้ี  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นของข้อจ ากัดสืบเน่ืองจาก

ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญจะสงูขึ้น 

• มีกฎหมายและข้อบังคับจ านวนมากที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกิจการ 

ซ่ึงโดยปกติไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน และไม่สามารถตรวจพบได้โดยระบบสารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท ารายงานทางการเงินของกจิการ 

• การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าเพ่ือเจตนาปกปิด

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับน้ัน เช่น การฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสาร 

การเจตนาไม่บันทึกรายการ การที่ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม หรือการเจตนา

แสดงข้อมูลที่เป็นเทจ็ต่อผู้สอบบัญชี 

• การพิจารณาว่าการกระท าใดถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามเร่ืองที่ก  าหนดหรือไม่น้ัน  

ถูกก าหนดโดยศาลหรือองค์กรที่มีอ านาจวินิจฉัยอื่น 

โดยทั่วไป หากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับไม่ได้เป็นเหตุการณ์หรือรายการ  

ซ่ึงสะท้อนอยู่ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีย่อมมีโอกาสน้อยลงที่จะทราบหรือล่วงรู้ถึงการ 

ไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับน้ัน 

6. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีแบ่งความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ตรวจสอบออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี (อ้าง

ถึงย่อหน้าที่ ก6, ก12-ก13) 

(ก) ข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อ 

การก าหนดจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญในงบการเงิน เช่น กฎหมาย

และข้อบังคับที่เกี่ยวกับภาษี และเงินบ าเหน็จบ านาญ (ดูย่อหน้าที่ 14) (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก12) และ  

                                                           
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 5 
2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ ก51-ก52 
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(ข) กฎหมายและข้อบังคับอื่นที่ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดจ านวนเงินและ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน แต่การปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่าน้ีอาจเป็น

พ้ืนฐานในการด าเนินธุรกจิ เพ่ือให้กจิการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง หรือเพ่ือ

หลีกเล่ียงค่าปรับที่มีสาระส าคัญ (ตัวอย่างเช่น การปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตามข้อก าหนดในการจ่ายช าระหน้ี หรือการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) ดังนั้น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 15) 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก13) 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีมีข้อก าหนดเฉพาะที่แตกต่างกันส าหรับกฎหมายและข้อบังคับ

แต่ละประเภทที่กล่าวข้างต้น โดยกรณีที่กฎหมายและข้อบังคับเป็นประเภทที่กล่าวไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 6(ก) ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและ

ข้อบังคับน้ัน ส่วนกฎหมายและข้อบังคับประเภทที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6(ข) ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีจะถูกจ ากัดเพียงการใช้วิธีการตรวจสอบเฉพาะ เพ่ือช่วยให้สามารถพบ

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน

เทา่นั้น 

8. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักอยู่เสมอว่ามีความเป็นไปได้

ที่วิธีการตรวจสอบอื่นที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอาจท าให้พบ

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ ผู้สอบบัญชีควรใส่ใจ เน่ืองจากกฎหมายและ

ข้อบังคับมีผลกระทบต่อกิจการอย่างมาก จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สอบบัญชีควรด ารงไว้ซ่ึงการสังเกต

และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2003  

9. ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบเพ่ิมเติมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องซ่ึงเกี่ยวกบัการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับของกจิการ ซ่ึงอาจมี

ความแตกต่างหรือเกินกว่าที่แสดงไว้ในมาตรฐานฉบับน้ีและฉบับอื่นๆ ตัวอย่างเช่น (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก8) 

(ก) การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัย รวมถึง

ข้อก าหนดซ่ึงเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างเฉพาะเจาะจงกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน 

การก ากบัดูแล การประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองต่อการไม่ปฏบัิติตาม และ

การก าหนดว่ามีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการอื่นใดอกีหรือไม่ 

(ข) การสื่อสารการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อผู้สอบบัญชีอื่น 

(เช่น การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ) และ 

                                                           
3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 15 
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(ค) การจัดท าเอกสารหลักฐานเมื่อพบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

การปฏบัิติตามความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนอาจท าให้ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกบัการท างาน

ของผู้สอบบัญชีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานฉบับน้ีและฉบับอื่น (เช่น ข้อมูลเกี่ยวข้องกับความ

ซ่ือสตัย์ของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม)) 

วนัถอืปฏิบติั 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ 

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

วตัถุประสงค ์

11. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อ 

การก าหนดจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญในงบการเงิน 

(ข) เพ่ือปฏบัิติงานโดยใช้วิธีการตรวจสอบที่ระบุ เพ่ือช่วยให้พบการไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย

และข้อบังคับอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน และ 

(ค) เพ่ือตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือ

สงสยัในระหว่างการปฏบัิติงานตรวจสอบ 

ค าจ ากดัความ 

12. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หมายถึง การละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ 

โดยกิจการหรือโดยผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล โดยผู้บริหารหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานตาม

แนวทางของกิจการไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่กต็าม ซ่ึงเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับไม่รวมถึงกระท าผิดในลักษณะส่วนตัวโดยไม่

เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9-ก10) 

ขอ้ก าหนด 

การพจิารณาของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

13. ในการได้มาซ่ึงความเข้าใจในกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315 (ปรับปรุง)4  ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจในเร่ืองทั่วไป ดังต่อไปนี้  

                                                           
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 11 
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(ก) กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ส าหรับกิจการและอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ 

ที่กจิการประกอบธุรกจิอยู่ และ 

(ข) วิธกีารที่กจิการจะปฏบัิติตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11) 

14. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อ 

การก าหนดจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก12)  

15. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบดังต่อไปน้ี เพ่ือช่วยให้พบการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก13-ก14) 

(ก) การสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ว่ากิจการ

ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวหรือไม่ และ 

(ข) การตรวจสอบหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตหรือหน่วยงานก ากับดูแล 

ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)  

16. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักอยู่เสมอถึงความเป็นไปได้ที่วิธีการตรวจสอบ

อื่นที่ใช้ อาจท าให้ผู้สอบบัญชีพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับได้ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15) 

17. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ออก

หนังสือรับรองว่าได้เปิดเผยข้อมูลที่ทราบให้กบัผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วนแล้วถึงการไม่ปฏบัิติ

ตามหรือข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ซ่ึงควรน ามาพิจารณา

ถึงผลกระทบในการจัดท างบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16) 

18. ในกรณีที่ไม่พบหรือไม่มีข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชี 

ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ของกจิการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13-17 

วิธีการตรวจสอบเมือ่พบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

19. กรณีที่ผู้สอบบัญชีพบข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือกรณี 

ที่มีข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก17-ก18) 

(ก) ความเข้าใจถึงลักษณะและสถานการณ์ของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่

เกดิขึ้น และ 

(ข) ข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19) 
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20. หากผู้สอบบัญชีสงสัยว่าอาจมีการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องหารือ

เร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) หากไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

ไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุนว่ากิจการได้ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ และผู้สอบ

บัญชีเห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคัญต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการขอค าแนะน าทาง

กฎหมาย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20-ก22) 

21. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

และข้อบังคับที่ผู้สอบบัญชีสงสัย ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเหน็

ของผู้สอบบัญชีจากการที่ไม่ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

22. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสยัซ่ึง

มีต่องานสอบบัญชีในด้านอื่น ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีและความเช่ือถือ

ได้ของหนังสอืรับรอง และด าเนินการอย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23-ก25) 

การสือ่สารและการรายงานการไม่ปฏิบติัตามหรือขอ้สงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบั  

การสือ่สารเรือ่งการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีพ่บหรือสงสยัต่อผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล 

23. ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ 

ผู้สอบบัญชีพบจากการตรวจสอบกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล หากไม่ขัดต่อกฎหมายและ

ข้อบังคับ เว้นแต่เร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ไม่มีผลกระทบอย่างเหน็ได้ชัด หรือกรณีที่ผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแลทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการจึงได้รับทราบถึงการไม่ปฏิบัติ

ตามหรือข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวจากผู้สอบบัญชี5  

อยู่แล้ว 

24. หากผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเช่ือว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กล่าวถึง

ในย่อหน้าที่ 23 เป็นการกระท าที่เจตนาและมีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าว

กบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลโดยเรว็ที่สดุเทา่ที่จะท าได้ในทางปฏบัิติ 

25. หากผู้สอบบัญชีสงสัยว่าผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 

ไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีอ านาจระดับ

ที่สงูกว่าในกจิการ (ถ้ามี) เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้มีอ านาจระดับสูงกว่า หรือหากผู้สอบบัญชีเช่ือว่าการสื่อสารเร่ืองดังกล่าว 

ไม่ส่งผลให้มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่แน่ใจว่าควรจะรายงานผู้ใด ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา

ถึงความจ าเป็นในการขอค าแนะน าทางกฎหมาย 

                                                           
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่ 13 
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ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีพ่บหรือสงสยัต่อรายงานของ

ผูส้อบบญัชี (อา้งถึงย่อหนา้ที ่ก26-ก27) 

26. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยมีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน และการไม่ปฏิบัติตามน้ันไม่ได้แสดงหรือเปิดเผยใน 

งบการเงินอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข หรือแสดงความเหน็

ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)6 

27. หากผู้สอบบัญชีถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

ในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือประเมินว่าการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่อาจมีสาระส าคัญต่องบการเงินได้เกิดขึ้ นหรืออาจเกิดขึ้นหรือไม่ 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมี เง่ือนไขหรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

เน่ืองจากการถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

(ปรับปรุง)7 

28. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่ 

เน่ืองจากถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์แทนที่จะถูกจ ากัดขอบเขต 

การตรวจสอบโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบ

ต่อการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 

การรายงานการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีพ่บหรือสงสยัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอก

ทีเ่หมาะสม 

29. หากผู้สอบบัญชีพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาว่ากฎหมาย ข้อบังคับ และข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องน้ัน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก28-ก34) 

(ก) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่เหมาะสมหรือไม่ 

(ข) ก าหนดความรับผิดชอบในการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่เหมาะสม 

ซ่ึงอาจจ าเป็นในสถานการณ์น้ันหรือไม่ 

                                                           
6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

ย่อหน้าที่ 7-8 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 7 และ 9 
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เอกสารหลกัฐาน 

30. ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกในเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ8ถึงการไม่ปฏิบัติตามหรือข้อสงสัยว่า 

มีการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก35-ก36) 

(ก) วิธีการตรวจสอบที่ใช้ การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส าคัญ และข้อสรุปใน

เร่ืองดังกล่าว 

(ข) การปรึกษาหารือถึงเร่ืองที่ส าคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ใน

การก ากับดูแล และหน่วยงานอื่น รวมถึงวิธีการตอบสนองของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่

ในการก ากบัดูแลต่อเร่ืองดังกล่าว 

                                                           
8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8-11 และย่อหน้าที่ ก6 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

ความรบัผดิชอบในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 3-9) 

ก1. ภายใต้การก าก ับดูแลของผู้ม ีหน้ าที ่ในการก าก ับดูแล ผู้บริหารของก ิจการมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของกิจการเป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อบังคับ ทั้งน้ีกฎหมายและข้อบังคับอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของกิจการในหลายด้าน 

ตัวอย่างของผลกระทบโดยตรงที่สุดเช่น ผลกระทบที่อาจมีต่อข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเป็นการ

เฉพาะในงบการเงินของกิจการ หรือผลกระทบที่เกิดจากข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น กฎหมายและข้อบังคับยังอาจระบุ

ถึงส ิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายบางเร่ืองของกิจการ ซึ่งบางส่วนจะถูกรับ รู้ใน 

งบการเงินของกิจการ นอกจากน้ี กฎหมายและข้อบังคับอาจก าหนดบทลงโทษในกรณีที่

กิจการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อบังคับด้วย  

ก2. ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นประเภทของนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กิจการอาจน าไปปฏิบัติเพ่ือช่วย 

ในการป้องกนัและตรวจพบการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

• การติดตามข้อก าหนดทางกฎหมายและการด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจได้ว่ามีการก าหนด

วิธปีฏบัิติงานให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดดังกล่าว 

• การจัดให้มีและการด าเนินการเกี่ยวกบัระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม 

• การพัฒนา การเผยแพร่ และการปฏบัิติตามข้อปฏบัิติทางจรรยาบรรณของกจิการ 

• การด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและมีความ

เข้าใจเกี่ยวกบัข้อปฏบัิติทางจรรยาบรรณของกจิการ  

• การติดตามผลการปฏบัิติตามข้อปฏบัิติทางจรรยาบรรณของกจิการ และการด าเนินการ

ที่เหมาะสมต่อพนักงานที่ไม่ปฏบัิติตามข้อปฏบัิติทางจรรยาบรรณของกจิการ 

• การจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพ่ือช่วยในการติดตามข้อก าหนดทางกฎหมายต่างๆ 

• การจัดให้มีทะเบียนกฎหมายและข้อบังคับที่ส าคัญซ่ึงกิจการต้องปฏิบัติตามส าหรับ

อุตสาหกรรมน้ันๆ และเอกสารบันทึกข้อร้องเรียนต่างๆ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอ  

ในกจิการขนาดใหญ่ นโยบายและวิธปีฏบัิติข้างต้นอาจมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ 

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี  

ก3. การที่กิจการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ  อาจส่งผลให้งบการเงินแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ อย่างไรกด็ี การตรวจพบการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่แม้ว่าจะไม่มีสาระส าคัญ แต่อาจมีผลกระทบต่อการสอบบัญชีในด้านอื่นได้ 

ตัวอย่างเช่น การพิจารณาถึงความซ่ือสัตย์สุจริตของผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล หรือ

พนักงาน เป็นต้น 

ก4. การพิจารณาว่าการกระท าใดของกิจการเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่

น้ันก าหนดโดยศาลหรือองค์กรที่มีอ านาจวินิจฉัยอื่น ซ่ึงโดยปกติแล้วอยู่นอกเหนือความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี อย่างไรกด็ี การฝึกอบรม ประสบการณ์ และ

ความเข้าใจในกิจการและอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกจิของกจิการ อาจเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้แก่

ผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าการกระท าใดที่อาจถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่ผู้สอบบัญชีควรให้ความสนใจ 

ก5. ข้อก าหนดของกฎหมายบางฉบับอาจมีข้อก าหนดโดยเฉพาะให้ผู้สอบบัญชีต้องรายงานว่า

กิจการมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดบางเร่ืองของกฎหมายหรือข้อบังคับหรือไม่ โดยถือเป็น 

ส่วนหน่ึงของการตรวจสอบงบการเงินด้วย ซ่ึงในกรณีน้ีมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

(ปรับปรุง)9 หรือมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง)10 ได้มีการก าหนดวิธีการระบุ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีดังกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว นอกจากน้ี  

ในกรณีที่มีข้อก าหนดทางกฎหมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี

อาจจ าเป็นต้องวางแผนการตรวจสอบโดยรวมการทดสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

กฎหมายและข้อบังคับน้ันอย่างเหมาะสม  

ประเภทของกฎหมายและข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6) 

ก6. ลักษณะและสถานการณ์ของกจิการอาจกระทบโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็น

ประเภทของกฎหมายและข้อบังคับตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 6(ก) หรือ 6(ข) หรือไม่ 

ตัวอย่างกฎหมายและข้อบังคับที่อาจจัดอยู่ในประเภทตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 6 รวมถึง

เร่ืองที่เกี่ยวข้องกบั 

• การทุจริต การคอรัปช่ัน และการติดสนิบน 

• การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเงินที่ ได้จากการก่อ

อาชญากรรม 

• ตลาดทุน และการซ้ือขายหลักทรัพย ์

• การธนาคาร และผลิตภัณฑแ์ละบริการทางการเงินอื่น 

                                                           
9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 43  

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรงุ) “ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท าตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะ” ย่อหน้าที่ 11  
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• การป้องกนัข้อมูล 

• ภาษี เงินบ านาญค้างจ่าย และการจ่ายเงินบ านาญ 

• การป้องกนัสภาพแวดล้อม 

• สขุภาพและความปลอดภัยของประชาชน 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก7. ส าหรับภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิจารณา

กฎหมายและข้อบังคับที่อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินหรืออาจเกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานด้านอื่นของกจิการ 

ความรับผิดชอบเพ่ิมเติมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 9) 

ก8. กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

ปฏบัิติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมและกระท าการใดๆ ที่เพ่ิมข้ึน ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ระบุให้ผู้สอบบัญชีท าตามขั้นตอนเพ่ือตอบสนองต่อการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

ที่พบหรือสงสัย และพิจารณาว่าต้องกระท าการใดๆ เพ่ิมขึ้ นหรือไม่ ขั้นตอนดังกล่าวอาจ

รวมถึงการสื่อสารเร่ืองการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยกับผู้สอบบัญชี

อื่นภายในกลุ่มกิจการ ซ่ึงรวมถึงผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบ

บัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หรือผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานให้กับกิจการภายในกลุ่มเพ่ือ

วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ11 

ค าจ ากดัความ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

ก9. การกระท าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงรายการต่างๆ ที่เกิดจากการกระท า

โดยกิจการเอง หรือการกระท าในนามของกิจการ โดยผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ผู้บริหาร 

หรือบุคคลอื่นที่ปฏบัิติงานตามแนวทางของกจิการ 

ก10. การไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงการกระท าผิดในลักษณะส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกรรมของกิจการ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ที่บุคคลในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงยอมรับ

สนิบนจากผู้ขายสนิค้าของกิจการและใช้อ านาจส่วนตัวรับประกันการเลือกผู้ขายสินค้ารายน้ัน

มาเป็นผู้ให้บริการหรือท าสญัญากบักจิการ 

                                                           
11

  อ่านย่อหน้าที่ 225.21-225.22 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่าง

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

ราชูปถัมภก์ าลังด าเนินการแก้ไขปรับปรงุเรื่องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังน้ันเรื่องน้ีจะมีผลบังคับ

ใช้เมื่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภป์ระกาศใช้) 
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การพจิารณาของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั  

การท าความเขา้ใจกรอบทางกฎหมายและขอ้บงัคบั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13) 

ก11. การได้มาซ่ึงความเข้าใจในเร่ืองทั่วไปเกี่ยวกับกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ และวิธี 

การด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับน้ัน ผู้สอบบัญชี

อาจด าเนินการตามตัวอย่างต่อไปนี้  

• ใช้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีที่มีอยู่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่กิจการน้ันด าเนินธุรกิจอยู่ 

กฎระเบียบ และปัจจัยภายนอกอื่น 

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนด

จ านวนเงินที่ต้องรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

• สอบถามผู้บริหารถึงกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ซ่ึงอาจมีผลกระทบที่ส าคัญต่อ 

การด าเนินงานของกจิการ 

• สอบถามผู้บริหารถึงนโยบายและวิธีปฏบัิติของกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏบัิติตาม

กฎหมายและข้อบังคับ และ 

• สอบถามผู้บริหารถึงนโยบายและวิธปีฏบัิติที่ใช้ในการระบุ การประเมนิ และการบันทกึบัญชี

ส าหรับค่าความเสยีหายที่กจิการถูกฟ้องร้อง 

กฎหมายและขอ้บงัคับทัว่ไป ซึง่มีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

ทีมี่สาระส าคญัในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6, 14) 

ก12. กฎหมายและข้อบังคับบางเร่ือง ซ่ึงถูกก าหนดขึ้ นอย่างเหมาะสม และเป็นที่ทราบโดยทั่วไป 

โดยกิจการหรือภายในอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจน้ันและมีความเกี่ยวข้องกับงบการเงินของ

กจิการ (ตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 6(ก)) อาจรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกบั 

• รูปแบบและเน้ือหาของงบการเงิน 

• ประเดน็การรายงานทางการเงินเฉพาะส าหรับอุตสาหกรรม 

• การบัญชีส าหรับรายการภายใต้สญัญาของรัฐ หรือ 

• เกณฑค์งค้างหรือการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือค่าใช้จ่ายบ าเหนจ็บ านาญ 

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับบางประการอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้โดยเฉพาะในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น ความครบถ้วนของส ารองภาษีเงินได้ เป็นต้น) 

ในขณะที่ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับบางประการอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับงบการเงิน

โดยรวม (ตัวอย่างเช่น รายการที่ต้องแสดงในงบการเงินฉบับสมบรูณ์ เป็นต้น) ข้อก าหนดที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้

เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
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การไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดอื่นของกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว และการไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย

และข้อบังคับอื่นๆ อาจส่งผลให้กิจการต้องช าระค่าปรับ ถูกด าเนินคดี หรือเกิดผลอื่นตามมา 

ต้นทุนที่เกิดข้ึนน้ีอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยในงบการเงิน แต่ไม่ถือว่าเป็นผลกระทบโดยตรงต่อ

งบการเงินตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 6(ก) 

วธีิปฏิบติัเพือ่ใหพ้บการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6, 15) 

ก13. ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นบางเร่ือง เน่ืองจาก

กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อพ้ืนฐานการด าเนินงานของกิจการ (ตามที่

ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 6(ข)) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อ

พ้ืนฐานการด าเนินงานของกิจการอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด าเนินงาน หรือประสบ

ปัญหาในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ12 ตัวอย่างเช่น การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน

ใบอนุญาตหรือข้อก าหนดอื่นที่ให้สิทธิในการด าเนินงานสามารถท าให้กิจการได้รับผลกระทบ

ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ธนาคารไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับทุนหรือการลงทุน) อย่างไร 

กต็าม ยังมีกฎหมายและข้อบังคับจ านวนมากที่มีเน้ือหาหลักเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ

กิจการ  ซ่ึงโดยปกติไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน และไม่สามารถพบได้โดยระบบสารสนเทศ 

ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท ารายงานทางการเงินของกจิการ 

ก14. ผลกระทบจากกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินจะแตกต่างกัน

ไปตามการด าเนินธุรกจิของกิจการ วิธีการตรวจสอบที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 15 สามารถช่วยให้

ผู้สอบบัญชีเหน็ถึงการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ

ต่องบการเงินได้ 

การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีผู่ส้อบบญัชีพบจากวธีิการตรวจสอบอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16) 

ก15. วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอาจท าให้ผู้สอบบัญชี

ได้พบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ตัวอย่างของวิธกีารตรวจสอบ

ดังกล่าวอาจรวมถึง 

• การอ่านรายงานการประชุม 

• การสอบถามผู้บริหารของกิจการ และที่ปรึกษาทางกฎหมายภายในกิจการ หรือที่ปรึกษา

ทางกฎหมายภายนอกกิจการเกี่ยวกับคดีความ ค่าความเสียหายที่กิจการถูกเรียกร้อง 

รวมถึงการประเมินค่าความเสียหายดังกล่าว และ 

• การตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียดของประเภทรายการยอดคงเหลือ

ทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูล 
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หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17) 

ก16. เน่ืองจากกฎหมายและข้อบังคับอาจมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมาก หนังสือรับรองจึงเป็น

หลักฐานการสอบบัญชีที่จ าเป็นเกี่ยวกบัความรู้ของผู้บริหารในเร่ืองการไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย

และข้อบังคับที่พบหรือสงสัย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน อย่างไรกต็าม 

หนังสือรับรองไม่ถือว่าเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยตัวเอง ดังน้ัน 

หนังสือรับรองจึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีอื่นที่

ผู้สอบบัญชีต้องได้มา13 

วิธีการตรวจสอบเมือ่พบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

ขอ้บ่งชี้ ถึงการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19) 

ก17. ผู้สอบบัญชีอาจพบข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับนอกเหนือจาก 

ผลการตรวจสอบตามวิธีการในย่อหน้าที่ 13-17 (ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้สอบบัญชีรับทราบ 

การไม่ปฏบัิติตามจากระบบการรับแจ้งเบาะแส) 

ก18. เร่ืองดังต่อไปนี้อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่ามีการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

• การถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ หรือการจ่ายค่าปรับ

หรือค่าสนิไหมทดแทน 

• รายจ่ายส าหรับค่าบริการที่ระบุไม่ได้ หรือเงินให้กู้ยืมแก่ที่ปรึกษา บุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกนั พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

• ค่านายหน้าจากการขายหรือค่าบริการที่จ่ายให้ตัวแทนในจ านวนเงินที่สูงเกินไปเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัจ านวนเงินที่กิจการจ่ายโดยปกติหรือที่จ่ายกนัโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม 

หรือเม่ือเปรียบเทยีบกบับริการที่ได้รับจริง 

• การซ้ือสนิค้าในราคาสงูหรือต ่ากว่าราคาตลาดอย่างมีนัยส าคัญ 

• การจ่ายเงินสดที่ผิดปกติ การซ้ือโดยช าระเงินในรูปแบบของแคชเชียร์เช็คประเภท 

ไม่ระบุช่ือผู้รับ หรือการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ระบุเลขที่ไว้ 

• รายการผิดปกติที่ท  ากบับริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่ไม่มีข้อก าหนดทางด้านภาษี 

• การจ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นแหล่งผลิตสินค้าหรือ

ให้บริการ 

• การจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารควบคุมการจ่ายเงินที่เหมาะสม 

• ระบบสารสนเทศที่ไม่ให้ร่องรอยการตรวจสอบที่เหมาะสม หรือไม่ให้หลักฐานที่

เพียงพอ ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือไม่กต็าม 

• รายการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ หรือรายการที่บันทกึอย่างไม่เหมาะสม 

• การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนในเชิงลบ 
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ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมินของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19 (ข)) 

ก19. ประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นต่องบการเงิน

รวมถึง 

• ผลกระทบทางการเงินที่มีต่องบการเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

ที่พบหรือสงสัย ตัวอย่างเช่น ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย การถูกบังคับ

ให้ขายสินทรัพย์ การถูกบังคับให้เลิกกจิการ และการฟ้องร้อง 

• การพิจารณาว่าจะต้องเปิดเผยผลกระทบทางการเงินที่อาจเกดิข้ึนหรือไม่ 

• การพิจารณาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกดิข้ึนว่ามีความร้ายแรง ซ่ึงท าให้เกิดข้อสงสัย

เกี่ยวกับความถูกต้องตามควรของงบการเงินหรือท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลบิดเบือน

ไปจากข้อเทจ็จริงหรือไม่  

วิธีการตรวจสอบและการสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลเรือ่งการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัทีพ่บหรือสงสยั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20) 

ก20. ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องหารือเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่สงสัยกับ

ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) 

เพราะอาจสามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีเพ่ิมเติมได้ เช่น ผู้สอบบัญชีอาจขอค ายืนยันว่า

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) มีความเข้าใจเช่นเดียวกับ

ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือเหตุการณ์ที่ท  าให้

เกดิข้อสงสยัถึงการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ เป็นต้น 

ก21. อย่างไรกต็าม กฎหมายและข้อบังคับในบางประเทศอาจบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้สอบ

บัญชีในเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล โดยอาจห้ามสื่อสารหรือกระท าการใดๆ เฉพาะเร่ืองที่อาจส่งผลเสียต่อการสืบสวนโดย 

ผู้มีอ านาจที่เหมาะสม ทั้งเร่ืองที่พบ ข้อสงสัย การกระท าที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้งเตือน

กิจการ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

ที่พบหรือสงสัยต่อผู้มีอ านาจที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน ในบางสถานการณ์ดังกล่าว ประเดน็ที่พิจารณาโดยผู้สอบบัญชีอาจซับซ้อนและผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาความเหมาะสมที่จะขอค าปรึกษาทางกฎหมาย 

ก22. หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอ

แก่ผู้สอบบัญชีว่ากิจการได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความ

เหมาะสมในการหารือกบัที่ปรึกษาทางกฎหมายภายในกจิการหรือภายนอกกิจการเกี่ยวกบัการ

ใช้กฎหมายและข้อบังคับในสถานการณ์น้ัน ซ่ึงรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริตและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะหารือ

กับที่ปรึกษาทางกฎหมายของกิจการหรือในกรณีที่ผู้สอบบัญชียังไม่พอใจกับความเห็นของ 

ที่ปรึกษาทางกฎหมายของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมในการหารือกับ 
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ที่ปรึกษาทางกฎหมายบนเกณฑ์การรักษาความลับระหว่างบุคคลอื่นในส านักงานเดียวกัน 

ส านักงานเครือข่าย องค์กรวิชาชีพ หรือที่ปรึกษากฎหมายของผู้สอบบัญชีเอง เพ่ือประเมินว่า

มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือไม่ รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริต 

ผลกระทบทางกฎหมายที่ตามมาซ่ึงอาจเกิดขึ้น และการด าเนินการต่อไปของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 

การประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีพ่บหรือสงสยั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22) 

ก23. ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 22 ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยซ่ึงมีต่องานสอบบัญชีในด้านอื่น รวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีและความเช่ือถือได้ของหนังสือรับรอง การพิจารณาผลกระทบต่อ

การสอบบัญชีจากการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยจะขึ้นอยู่กับความ

เกี่ยวพันของการกระท าผิด และการปกปิดการกระท าผิด (ถ้ามี) ของกิจกรรมการควบคุม

เฉพาะเร่ืองและต าแหน่งของผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซ่ึงปฏบัิติงานให้กจิการหรือปฏบัิติ

ตามแนวทางของกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่ผู้มีอ านาจระดับสูงสุดของกิจการมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้วย ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  9  

การปฏบัิติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีอาจ

ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 22 

ก24. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้สอบบัญชีประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อความเช่ือถือได้ของหนังสือรับรองที่ได้รับจาก

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) รวมถึง 

• ผู้สอบบัญชีสงสัยหรือได้รับหลักฐานการมีส่วนร่วมหรือเจตนาเข้าไปมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ในการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับใดๆ 

• ผู้สอบบัญชีทราบว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) รับรู้ถึง

การไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว การขัดแย้งต่อกฎหมายและข้อก าหนดด้านกฎหมาย และไม่

รายงานหรืออนุมัติการไม่รายงานเร่ืองดังกล่าวต่อผู้มีอ านาจที่เหมาะสมภายในเวลา

ตามที่สมควร 

ก25. ในบางสถานการณ์ที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ามี

ความจ าเป็นต้องถอนตัวจากงานสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลไม่ด าเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเหมาะสมในสถานการณ์น้ัน หรือการ

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยน้ันท าให้เกิดค าถามเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์

ของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล แม้ว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

น้ันจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในการได้มาซ่ึงค าแนะน าทางกฎหมายเพ่ือตัดสินใจว่าเหมาะสมที่จะถอนตัวจาก

งานสอบบัญชีหรือไม่ เมื่อผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่าการถอนตัวจากงานสอบบัญชีน้ันเหมาะสม 
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การถอนตัวน้ันไม่ถือว่าทดแทนการปฏิบัติตามความรับผิดชอบอื่นภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 

หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ข้อบังคับที่พบหรือสงสัย นอกจากน้ี ย่อหน้าที่ ก8ก ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22014 

ระบุว่าบางข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนก่อนรับค าร้องขอจากผู้สอบ

บัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือให้รับงานต่อ ในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับให้กบัผู้สอบบัญชีที่รับงานต่อ 

การสื่อสารและการรายงานการไม่ปฏิบติัตามหรือขอ้สงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบั 

ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับทีพ่บหรือสงสยัต่อรายงานของ

ผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 26-28) 

ก26. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยจะถูกสื่อสารในรายงานของผู้สอบ

บัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 26-28 

ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีในสถานการณ์อื่น เช่น 

• เมื่อผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อการรายงานอื่นนอกเหนือจากความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 43 ของมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 

• เม่ือผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่าการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยเป็น

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและสื่อสารเร่ืองน้ีตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 70115 เว้นแต่ปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 14 ของมาตรฐานดังกล่าว 

• ในบางกรณีที่สามารถท าได้ เม่ือผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลไม่ด าเนินการ

แก้ไขตามที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเหมาะสมในสถานการณ์น้ัน และการถอนตัวจาก

งานสอบบัญชีน้ันเป็นไปไม่ได้ (ดูย่อหน้าที่ 25) ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงการบรรยาย

เร่ืองการไม่ปฏิบัติตามที่พบหรือสงสัยในวรรคเร่ืองอื่นตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการ

สอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)16 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” 

15
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

16
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 
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ก27. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจจ ากัดการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเร่ืองต่อสาธารณะ ไม่ว่าโดยผู้บริหาร 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล หรือผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น กฎหมายและข้อบังคับอาจห้าม

ติดต่อสื่อสารหรือกระท าการใดๆ เฉพาะเร่ืองที่อาจส่งผลเสียต่อการสืบสวนโดยผู้มีอ านาจ 

ที่เหมาะสม ทั้งเร่ืองจริงที่พบหรือสงสัย การกระท าที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้งเตือนกิจการ  

เมื่อผู้สอบบัญชีตั้งใจสื่อสารเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยใน

รายงานของผู้สอบบัญชีตามสถานการณ์ที่แสดงในย่อหน้าที่ ก26 หรืออีกนัยหน่ึง ในบาง

สถานการณ์ กฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของผู้สอบบัญชี

ในการอธิบายเร่ืองน้ันหรือการออกรายงานของผู้สอบบัญชี ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจ

พิจารณาการได้มาซ่ึงค าแนะน าทางกฎหมายเพ่ือใช้ตัดสนิใจด าเนินการอย่างเหมาะสม 

การรายงานการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีพ่บหรือสงสยัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอก

ทีเ่หมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 29) 

ก28. รายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแล

ภายนอกที่เหมาะสม อาจจ าเป็นหรือเหมาะสมในสถานการณ์น้ัน เพราะ 

• กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

รายงาน (ดูย่อหน้าที่ ก29) 

• ผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่าการรายงานเป็นการกระท าที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อการ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยตามที่กล่าวไว้ในข้อก าหนด

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (ดูย่อหน้าที่ ก30) หรือ 

• กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องให้สิทธิผู้สอบบัญชีในการท า

เช่นน้ัน (ดูย่อหน้าที่ ก31) 

ก29. ในบางประเทศ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดให้

ผู้สอบบัญชีรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อหน่วยงาน

ก ากับดูแลภายนอกที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ ข้อก าหนดตามกฎหมายที่มีอยู่ 

ก าหนดให้ส าหรับผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินเพ่ือให้รายงานถึงการเกิดขึ้ นหรือสงสัยว่า

เกิดขึ้ นของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

เช่นเดียวกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่อาจเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือข้อบังคับ  ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องรายงานการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงต่อผู้มีอ านาจที่เหมาะสมในกรณีที่ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลเพิกเฉย

ต่อการแก้ไข 

ก30. ในกรณีอื่น ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตัดสินใจว่า

การรายงานการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแล

ภายนอกที่เหมาะสมเป็นการกระท าที่ เหมาะสมกับสถานการณ์น้ันหรือไม่  ตัวอย่างเช่น 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณก าหนดให้ผู้สอบบัญชีท าตามขั้นตอนเพ่ือตอบสนองต่อการไม่
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ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสยั และพิจารณาว่าต้องกระท าการใดๆ เพ่ิมข้ึน

หรือไม่ ซ่ึงอาจรวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่เหมาะสม17  ข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณช้ีแจงว่าการรายงานดังกล่าวไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่การรักษาความลับของ

ลูกค้าตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ18 

ก31. แม้ว่ากฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องไม่รวมถึงข้อก าหนดซ่ึง

ตอบสนองต่อการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัย กฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดน้ันอาจให้สิทธิผู้สอบบัญชีรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่เหมาะสม  ตัวอย่างเช่น ขณะที่

ตรวจสอบงบการเงินของสถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจมีสทิธติามกฎหมายหรือข้อบังคับที่จะ

ปรึกษาหารือเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยกับคณะกรรมการ

ก ากบัดูแลกจิการ 

ก32. ในสถานการณ์อื่น การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อ

หน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่เหมาะสมอาจถูกจ ากัดโดยหน้าที่ในการรักษาความลับของ

ลูกค้าตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

ก33. การก าหนดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 29 อาจเกี่ยวข้องกับข้อพิจารณาที่ซับซ้อนและการใช้ 

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาขอค าปรึกษาจากภายใน 

(เช่น ภายในส านักงานหรือส านักงานเครือข่าย) หรือขอค าปรึกษาจากหน่วยงานที่มีอ านาจใน

การก ากับดูแลหรือองค์กรวิชาชีพบนพ้ืนฐานการรักษาความลับ (ถ้าการกระท าดังกล่าวไม่ขัด

ต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือไม่ฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับของลูกค้า) ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาการได้มาซ่ึงค าแนะน าทางกฎหมายเพ่ือให้เข้าใจถึงทางเลือกของผู้สอบบัญชี และ

ผลกระทบทางวิชาชีพและทางกฎหมายจากการด าเนินการที่เฉพาะเจาะจง 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก34. ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่รายงานการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบ

หรือสงสยัต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลหรือรายงานไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
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 อ่านย่อหน้าที่ 225.29 และ 225.33 – 225.36 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสหพันธ์

นักบัญชีระหว่างประเทศ (IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ก าลังด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเรื่องน้ีจะมี

ผลบังคับใช้เมื่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภป์ระกาศใช้) 

18
 อ่านย่อหน้าที่ 140.7 และ 225.35 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสหพันธนั์กบัญชีระหว่าง

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

ราชูปถัมภก์ าลังด าเนินการแก้ไขปรับปรงุเรื่องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังน้ันเรื่องน้ีจะมีผลบังคับ

ใช้เมื่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภป์ระกาศใช้) 



          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30) 

ก35. เอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือ 

สงสยัอาจรวมถึง 

• ส าเนาบันทกึหรือเอกสารหลักฐาน 

• รายงานการประชุมเกี่ยวกับการปรึกษาหารือกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 

หรือบุคคลภายนอกกจิการ 

ก36. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดข้อก าหนดใน

เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสยั.19 

                                                           
19

  อ่านย่อหน้าที่ 225.37 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

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

ด าเนินการแก้ไขปรับปรงุเร่ืองน้ีในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองน้ีจะมีผลบังคับใช้เมื่อสภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภป์ระกาศใช้) 


