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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ใช้ในการตรวจสอบ       

งบการเงิน และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุป

อย่างมีเหตุผลในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีใช้ปฏิบัติกับหลักฐานการสอบบัญชีทุกประเภทที่ได้รับระหว่าง 

การตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเฉพาะเร่ือง  

(เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
1
) หลักฐานการสอบบัญชีที่ควรได้รับเกี่ยวกบัเร่ืองเฉพาะ 

(เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570
2
) การใช้วิธตีรวจสอบเฉพาะเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน

การสอบบัญชี (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520
3
) และการประเมินว่าได้รับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ (มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200
4
 และ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
5
)  

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถอืปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ”  

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดาํเนินงานต่อเน่ือง” 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” 

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 
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วตัถุประสงค ์

 

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ การออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้สามารถได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุปอย่างมี

เหตุผลในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 

คําจํากดัความ 

 

5. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

ก. บันทกึทางบัญชี หมายถึง การบันทกึรายการทางบัญชีคร้ังแรก และเอกสารที่สนับสนุน

การบันทึกทางบัญชี เช่น เช็คและบันทึกการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ใบแจ้งหน้ี 

หนังสือสัญญา บัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีย่อย รายการในสมุดรายวันและ

รายการปรับปรุงอื่น ๆ ต่องบการเงินที่ไม่ได้บันทกึรายการในสมุดรายวัน รวมทั้งบันทกึ

ต่าง ๆ เช่น กระดาษทาํการแสดงการจัดสรรต้นทุน การคาํนวณ การกระทบยอด และ

การเปิดเผยข้อมูล 

ข. ความเหมาะสม (ของหลักฐานการสอบบัญชี) หมายถึง การวัดคุณภาพของหลักฐาน

การสอบบัญชีว่ามีความเกี่ยวข้องและมีความน่าเช่ือถือ เพ่ือใช้สนับสนุนข้อสรุปใน   

การแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

ค. หลักฐานการสอบบัญชี หมายถึง ข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีใช้เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชียังรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเน่ืองกับบันทึก

ทางบัญชีที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ 

ง. ผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร หมายถงึ บุคคลหรือองค์กรที่มีความเช่ียวชาญในด้านอื่น ๆ 

นอกเหนือจากด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ซ่ึงกจิการใช้เพ่ือช่วยในการจัดทาํ

งบการเงิน 

จ. ความเพียงพอ (ของหลักฐานการสอบบัญชี) หมายถึง การวัดปริมาณของหลักฐาน 

การสอบบัญชี ซ่ึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง         

อนัเป็นสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชี และคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี ต่างมีผลกระทบ

ต่อปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีที่ต้องการ 
 

ขอ้กาํหนด 

หลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอ 

 

6. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพ่ือให้

ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก25) 
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ขอ้มูลทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานการสอบบญัชี 

 

7. ในการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องและ  

ความน่าเช่ือถอืของข้อมูลที่จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก26-ก33) 

 

8. หากข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี มีการจัดทาํโดยการใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของ

ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีต้องคาํนึงถึงความสาํคัญของผลงานของผู้เช่ียวชาญน้ันต่อวัตถุประสงค์

ของผู้สอบบัญชี ตามความจาํเป็น ดังน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก34-ก36) 

ก. ประเมินความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญน้ัน 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก37-ก43) 

ข. ทาํความเข้าใจในงานของผู้เช่ียวชาญน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก44-ก47) และ  

ค. ประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เช่ียวชาญน้ันในเชิงหลักฐานการสอบบัญชี

สาํหรับสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก48) 

 

9. หากใช้ข้อมูลที่จัดทาํโดยกจิการ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้อมูลน้ันมีความน่าเช่ือถือเพียงพอ

ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ รวมทั้งในเร่ืองต่อไปน้ี ตามความจาํเป็น 

ก. การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก49-ก50) และ  

ข. การประเมินว่าข้อมูลน้ันมีความแม่นยําและละเอียดเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของ

ผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก51) 

 

การเลือกรายการทดสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี 

 

10. ในการออกแบบการทดสอบการควบคุมและการทดสอบรายละเอียดของรายการและ        

ยอดคงเหลือ ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดวิธีการเลือกรายการเพ่ือใช้ในการทดสอบอย่างมี

ประสทิธผิล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก52-ก56)  

 

ความขดัแยง้กนั หรือขอ้สงสยัในความน่าเช่ือถอืของหลกัฐานการสอบบญัชี 

 

11. ในกรณทีี่ 

ก. หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากแหล่งที่มาหน่ึง ขัดแย้งกันกับหลักฐานที่ได้รับจาก 

อกีแหล่งหน่ึง หรือ 

ข. ผู้สอบบัญชีสงสยัในความน่าเช่ือถอืของข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี       

ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมวิธีการตรวจสอบที่จาํเป็น เพ่ือขจัด    

ข้อสงสยัดังกล่าว และต้องพิจารณาถงึผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวต่อการตรวจสอบในส่วนอื่น

ด้วย (ถ้ามี) (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก57) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

หลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 6) 

 

ก1. หลักฐานการสอบบัญชี เป็นสิ่งจําเป็นที่ใช้สนับสนุนความเห็นและรายงานของผู้สอบบัญชี 

หลักฐานการสอบบัญชีต้องมีการรวบรวมและได้รับจากวิธีการตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ  

อย่างไรกต็าม หลักฐานการสอบบัญชีอาจรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น เช่น การตรวจสอบใน

งวดก่อน (ทาํให้ผู้สอบบัญชีระบุได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงใดเกิดขึ้ นหรือไม่ตั้งแต่การตรวจสอบ 

งวดก่อน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน
6
) หรือวิธีการ

ควบคุมคุณภาพของสาํนักงานสอบบัญชีในการรับงานสาํหรับลูกค้าใหม่หรือการรับงานจากลูกค้า

เดิมต่อจากงวดก่อน นอกจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกจิการแล้ว บันทกึทางบัญชี

ของกจิการ กเ็ป็นแหล่งข้อมูลที่สาํคัญของหลักฐานการสอบบัญชี นอกจากน้ัน ข้อมูลที่อาจใช้

เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอาจจัดทําโดยการใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร 

หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยข้อมูลทั้งที่สนับสนุนและสอดคล้องกนักบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ รวมถึงข้อมูลที่ขัดแย้งกบัสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้ นอกจากน้ี ในบางกรณี

การขาดหายไปของข้อมูล (เช่น การที่ผู้บริหารปฏเิสธที่จะจัดทาํคาํรับรองของผู้บริหาร) กถ็ือ

เป็นหลักฐานการสอบบัญชีด้วยเช่นกนั 

 

ก2. งานส่วนใหญ่ของผู้สอบบัญชีเพ่ือที่จะแสดงความเหน็ต่องบการเงิน ประกอบด้วยการได้รับและ

ประเมินหลักฐานการสอบบัญชี วิธกีารตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีรวมถึง 

การตรวจสอบ การสังเกตการณ์ การขอคาํยืนยัน การทดสอบการคาํนวณ การทดสอบโดย

การปฏบิัติซํา้ และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ซ่ึงบ่อยคร้ังอาจใช้วิธีการตรวจสอบหลายวิธีร่วมกัน 

นอกเหนือจากการสอบถาม ถึงแม้ว่าการสอบถามอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่สาํคัญ และ

อาจให้หลักฐานของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง แต่การสอบถามเพียงอย่างเดียวโดยปกติไม่ได้

ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอที่จะแสดงว่าไม่มีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ในระดับที่ผู้บริหารให้การรับรอง หรือความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

 

ก3. ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200
7
 ผู้สอบบัญชีจะได้รับความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผล 

เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือลดความเสี่ยงใน

การสอบบัญชี (เป็นความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็ที่ไม่เหมาะสมต่องบการเงินที่

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ) ให้อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ 

 

 

 

                                                 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 9 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 5 
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ก4. ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีมีความเกี่ยวข้องกัน โดย    

ความเพียงพอเป็นการวัดปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชี ซ่ึงปริมาณของหลักฐานการสอบ

บัญชีที่จาํเป็นต้องได้รับน้ันมาจากการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีต่อการแสดงข้อมูล   

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง (ความเสี่ยงที่ประเมินได้ย่ิงสูง ปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีที่ต้องการก็

จะมากขึ้น) และจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีเหล่าน้ัน (หลักฐานย่ิงมีคุณภาพสูง 

ปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีที่ต้องการอาจน้อยลง) อย่างไรกต็าม การได้รับหลักฐานการสอบ

บัญชีที่มากขึ้น อาจไม่สามารถทดแทนได้หากหลักฐานที่ได้รับน้ันมีคุณภาพตํ่า 
 

ก5. ความเหมาะสม เป็นการวัดคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี กล่าวคือ เป็นความเกี่ยวข้อง

และความน่าเช่ือถือของหลักฐานการสอบบัญชีที่ใช้ในการสนับสนุนข้อสรุปในการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี ความน่าเช่ือถือของหลักฐานการสอบบัญชีขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาและ

ลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชี รวมถงึสถานการณท์ี่ได้รับหลักฐานน้ัน  
 

ก6. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีสรุปว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่
8
 ทั้งน้ีการตัดสินว่าผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้และ

เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปที่มีเหตุผลในการแสดงความเห็นหรือไม่น้ัน ถือเป็นเร่ืองของ   

การตัดสนิใจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กล่าวถึงเร่ือง

ดังกล่าวในลักษณะของวิธกีารตรวจสอบ การจัดทาํรายงานทางการเงินในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

และความสมดุลกันระหว่างประโยชน์ที่ได้รับและต้นทุนที่เสียไป ซ่ึงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน

การตัดสนิใจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอหรือไม่ 
 

แหล่งทีม่าของหลกัฐานการสอบบญัช ี 
 

ก7. หลักฐานการสอบบัญชีบางประเภทอาจได้รับจากการใช้วิธกีารตรวจสอบโดยการทดสอบบันทกึ

ทางบัญชี เช่น โดยการวิเคราะห์เปรียบเทยีบและการสอบทาน การทดสอบโดยการปฏบิัติตาม

ขั้นตอนการจัดทาํรายงานทางการเงิน และการกระทบยอดโดยใช้ข้อมูลเดียวกนั ซ่ึงจากการปฏบิัติ

ตามวิธกีารตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดได้ว่าบันทกึทางบัญชีมีความสอดคล้อง

และตรงกนักบังบการเงิน  
 

ก8. ความเช่ือม่ันที่มากขึ้ นโดยปกติจะได้รับจากหลักฐานที่สอดคล้องกันซ่ึงได้รับจากแหล่งที่มา 

ต่าง ๆ กนั หรือมีลักษณะของการได้มาซ่ึงหลักฐานที่แตกต่างกันมากกว่าหลักฐานที่พิจารณา

เป็นแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น การหาหลักฐานเพ่ือยืนยันข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งที่มาที่เป็น

อิสระจากกิจการ อาจเพ่ิมความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีที่มีต่อหลักฐานการสอบบัญชีที่จัดทาํ

ภายในกจิการ เช่น หลักฐานที่อยู่ในบันทกึทางบัญชี รายงานการประชุม หรือ จากหนังสอืรับรอง

ของผู้บริหาร 

                                                 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 26 
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ก9. ข้อมูลจากแหล่งที่เป็นอิสระจากกิจการที่ ผู้สอบบัญชีอาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีอาจ 

รวมถึงการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก รายงานจากนักวิเคราะห์ และข้อมูลเปรียบเทยีบกับ

คู่แข่งขนั 

 

วธีิการตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัช ี 

 

ก10. ตามที่กาํหนดและอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 และมาตรฐาน  

การสอบบัญชี รหัส 330 หลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีใช้เป็นข้อสรุปอย่างมีเหตุผล 

เพ่ือแสดงความเหน็ต่องบการเงิน จะได้รับโดยใช้วิธกีารดังน้ี 

(ก) วิธกีารประเมินความเสี่ยง และ 

(ข) วิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติมอื่น ซ่ึงประกอบด้วย 

(1) การทดสอบการควบคุม เม่ือมาตรฐานการสอบบัญชีกาํหนดให้ปฏบิัติ หรือเม่ือ

ผู้สอบบัญชีเลือกที่จะปฏบิัติ และ 

(2) วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงรวมถึงการทดสอบรายละเอยีดของรายการและ

ยอดคงเหลือ และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

 

ก11. วิธีการตรวจสอบบัญชีตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ก14-ก25 ต่อไปน้ี อาจใช้เป็นวิธีการประเมิน 

ความเสี่ยง การทดสอบการควบคุม หรือวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระได้ โดยขึ้ นอยู่กับ

การนาํไปใช้ของผู้สอบบัญชี ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ในบางสถานการณ ์

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากการตรวจสอบงวดก่อนอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐาน

ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อเน่ืองกนักบัการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน
9
 

 

ก12. ลักษณะและระยะเวลาของวิธีการตรวจสอบที่จะใช้ อาจได้รับผลกระทบจากการที่ข้อมูลทาง

บัญชีและข้อมูลอื่นอยู่ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรือมีอยู่เฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่าน้ัน  

ตัวอย่างเช่น แหล่งที่มาของข้อมูลที่เป็นเอกสาร เช่น ใบสั่งซ้ือและใบแจ้งหน้ี อาจอยู่ในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ เม่ือกิจการใช้ระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ หรืออาจถูกลบทิ้ งหลังจากได้มีการ

จัดเกบ็เอกสารเป็นข้อมูลรูปภาพอิเลก็ทรอนิก (Scanning) เม่ือกิจการใช้ระบบประมวลผล

ภาพ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเกบ็และอ้างองิ 

 

ก13. ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์บางประเภทอาจไม่สามารถดึงกลับมาได้หลังจากพ้นช่วงระยะเวลาใด
เวลาหน่ึงแล้ว เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงและถ้าไม่มีการสาํรองข้อมูลน้ันไว้ ดังน้ัน 

ผู้สอบบัญชีอาจจาํเป็นต้องขอให้มีการเกบ็ข้อมูลบางอย่างไว้เพ่ือใช้ในการสอบทานหรือปฏบิัติ

ตามวิธกีารตรวจสอบ ณ ช่วงเวลาที่ข้อมูลน้ันมีอยู่ ซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายการจัดเกบ็ข้อมูล

ของกจิการ 

 

                                                 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ ก35 



  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 10 TSA 500 

การตรวจสอบ 

 

ก14. การตรวจสอบเกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบบันทกึหรือเอกสาร ไม่ว่าเป็นการจัดทาํจากภายในหรือ
ภายนอกกจิการ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกระดาษ รูปแบบอเิลกทรอนิกส ์หรือสื่ออื่น ๆ หรือการ

ตรวจนับสนิทรัพย์ การตรวจสอบบันทกึและเอกสารให้หลักฐานการสอบบัญชีที่มีความน่าเช่ือถือ

ในระดับต่าง ๆ กนั ขึ้นอยู่กับลักษณะและแหล่งที่มา ในกรณีที่เป็นบันทกึและเอกสารภายใน 

ความน่าเช่ือถือยังขึ้ นอยู่กับความมีประสิทธิผลของการควบคุมในการจัดทาํเอกสารด้วย 

ตัวอย่างของการตรวจสอบที่ใช้เป็นการทดสอบการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบบันทกึเพ่ือให้

ได้หลักฐานการอนุมัติรายการ 

 

ก15. เอกสารบางประเภทให้หลักฐานการสอบบัญชีโดยตรงเกี่ยวกับความมีอยู่จริงของสินทรัพย์ 

ตัวอย่างเช่น เอกสารเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น หุ้นทุนหรือพันธบัตร การตรวจสอบ

เอกสารเหล่าน้ีอาจไม่จาํเป็นที่จะให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัการมีกรรมสทิธิ์หรือมูลค่า 

นอกจากน้ี การตรวจสอบการปฏบิัติตามสญัญา อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏบิัติตามนโยบายการบัญชีของกจิการ เช่น การรับรู้รายได้ 

 

ก16. การตรวจสอบสินทรัพย์ที่มีตัวตน อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่น่าเช่ือถือเกี่ยวกับความมี 

อยู่จริง แต่ไม่ได้แสดงถึงสิทธิและภาระผูกพันของกิจการหรือมูลค่าของสินทรัพย์น้ัน 

การตรวจสอบสนิค้าคงเหลือแต่ละรายการ อาจทาํร่วมกบัการสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้า

คงเหลือ 

 

การสงัเกตการณ ์

 

ก17. การสังเกตการณ์ประกอบด้วยการดูกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผู้อื่นกระทาํ เช่น ผู้สอบบัญชี

สงัเกตการณก์ารตรวจนับสนิค้าที่กระทาํโดยพนักงานของกจิการ หรือการสงัเกตการณก์ารปฏบิัติ

ตามการควบคุม การสงัเกตการณใ์ห้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัผลการปฏบิัติตามขั้นตอน

หรือวิธีการ แต่มีข้อจาํกัดเฉพาะ ณ ช่วงเวลาที่ทาํการสังเกตการณ์เท่าน้ัน และถูกจาํกัดโดย

ข้อเทจ็จริงที่ว่าการถูกสงัเกตการณอ์าจมีผลกระทบต่อการปฏบิัติตามกระบวนการหรือขั้นตอน 

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 สาํหรับแนวทางเพ่ิมเติมในการสงัเกตการณ์การตรวจนับ

สนิค้าคงเหลือ
10
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเฉพาะรายการ” 



  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 11 TSA 500 

การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก 

 

ก18. การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก เป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรง  

ในรูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อกัษรจากบุคคลภายนอก (ผู้ให้คาํยืนยัน) ในรูปแบบของ

กระดาษ หรืออิเลกทรอนิกส์ หรือสื่ออื่น ๆ วิธีการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกมักใช้กับ

การยืนยันสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองที่เป็นยอดคงเหลือทางบัญชีและข้อมูลประกอบบัญชีน้ัน  

อย่างไรกต็าม การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก ไม่ได้จาํกัดเฉพาะเร่ืองยอดคงเหลือของ

บัญชีเท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจขอคาํยืนยันเกี่ยวกบัเง่ือนไขในสญัญาหรือรายการที่

กิจการมีต่อบุคคลภายนอก การขอคาํยืนยันอาจเป็นการสอบถามว่ามีการเปล่ียนแปลงใด ๆ 

เกี่ยวกบัสญัญาหรือไม่ และถ้ามี การเปล่ียนแปลงน้ันมีรายละเอยีดอะไรบ้าง การขอคาํยืนยัน

จากบุคคลภายนอก ยังใช้เพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัเง่ือนไขบางอย่างที่ขาดหายไป 

เช่น การที่สญัญาแนบท้ายขาดหายไป ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ ดูมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 505 สาํหรับแนวทางเพ่ิมเติม
11
 

 

การทดสอบการคาํนวณ 

 

ก19. การทดสอบการคาํนวณ ประกอบด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในเชิงการคาํนวณใน

เอกสารและบันทกึต่าง ๆ การทดสอบการคาํนวณสามารถทาํได้ทั้งด้วยมือหรือทางอเิลกทรอนิกส ์ 

 

การทดสอบโดยการปฏิบติัซํา้ 

 

ก20. การทดสอบโดยการปฏบิัติซํา้ เกี่ยวข้องกบัการที่ผู้สอบบัญชีปฏบิัติโดยอสิระตามขั้นตอนหรือ
ตามการควบคุมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมภายในของกจิการ 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

 

ก21. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประกอบด้วยการประเมินข้อมูลทางการเงินโดยการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ที่ มีเหตุผลระหว่างข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน       

การวิเคราะห์เปรียบเทียบยังรวมถึงการสอบสวนหากจําเป็นสาํหรับการเปล่ียนแปลงและ

ความสมัพันธท์ี่ถูกระบุไว้ ซ่ึงขดัแย้งกนักบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น หรือที่แตกต่างไปจากจาํนวนที่

คาดการณไ์ว้อย่างมีนัยสาํคัญ ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 สาํหรับแนวทางเพ่ิมเติม 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก” 



  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 12 TSA 500 

การสอบถาม 

 

ก22. การสอบถามประกอบด้วยการหาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินจาก
บุคคลที่มีความรู้ ทั้งภายในและภายนอกกิจการ การสอบถามเป็นวิธีการตรวจสอบวิธหีน่ึง     

ที่ใช้กันอย่างมากตลอดการตรวจสอบ โดยใช้ประกอบกับวิธีการตรวจสอบอื่น การสอบถาม

อาจทาํได้ทั้งการสอบถามอย่างเป็นทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการสอบถามด้วยวาจา

อย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงการประเมินคาํตอบที่ได้รับจากการสอบถามถือเป็นส่วนหน่ึงของ

วิธีการสอบถามด้วย 

 

ก23. คาํตอบที่ได้รับจากการสอบถาม อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลซ่ึงไม่เคยได้รับมาก่อน หรือ

ได้รับข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักฐานการสอบบัญชีอื่น ในทางกลับกัน คาํตอบที่ได้รับอาจให้

ข้อมูลที่แตกต่างอย่างมากจากข้อมูลอื่นที่ผู้สอบบัญชีได้รับมาก่อน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่

เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารจะเข้าแทรกแซงการควบคุม ในบางกรณี คาํตอบที่ได้รับ

อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนแปลงวิธีการตรวจสอบที่ใช้หรือใช้วิธีการตรวจสอบอื่น 

เพ่ิมเติม 
 

ก24. ถงึแม้บ่อยคร้ังที่การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากวิธสีอบถามจะมีความสาํคัญ แต่ในกรณีที่

เป็นการสอบถามเกี่ยวกับเจตนาของผู้บริหาร ข้อมูลที่สนับสนุนในเร่ืองดังกล่าวอาจมีจาํกัด 

ซ่ึงในกรณีน้ี การทาํความเข้าใจประวัติของผู้บริหารเกี่ยวกบัการตัดสนิใจในเร่ืองต่าง ๆ เหตุผล

ในการเลือกวิธีปฏบิัติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และความสามารถในการติดตามการปฏบิัติงานใน

เร่ืองต่าง ๆ ของผู้บริหาร อาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงสนับสนุนหลักฐานที่ได้รับจากวิธสีอบถาม

ได้ 

 

ก25. ในบางคร้ัง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถงึความจาํเป็นที่ต้องได้รับหนังสอืรับรองจากผู้บริหาร และ
จากผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (หากเหมาะสม) เพ่ือยืนยันคาํตอบที่ได้รับทางวาจา ดูมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 580 สาํหรับแนวทางเพ่ิมเติม
12

 

 

ขอ้มูลทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานการสอบบญัชี  

ความเกีย่วขอ้งและความน่าเชือ่ถือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7) 

 

ก26. ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ก1 หลักฐานการสอบบัญชีเบื้ องต้นที่ได้รับจากวิธีการตรวจสอบใน

ระหว่างการตรวจสอบ อาจรวมถึงข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น ๆ เช่น จากการตรวจสอบงวดก่อน

สาํหรับบางกรณี และจากวิธีการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานสอบบัญชีในการรับงานสาํหรับ

ลูกค้าใหม่หรือการรับงานจากลูกค้าเดิมต่อจากงวดก่อน โดยความเกี่ยวข้องและความน่าเช่ือถือ

ของข้อมูลมีผลกระทบต่อคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีทั้งหมด 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” 



  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 13 TSA 500 

ความเกี่ยวข้อง 
 

ก27. ความเกี่ยวข้อง คือความเช่ือมโยงกนัอย่างมีเหตุผลหรือผลกระทบของวัตถุประสงค์ของวิธกีาร
ตรวจสอบ และสิ่งที่ ผู้บริหารให้การรับรองซ่ึงอยู่ในการพิจารณาหากมีความเหมาะสม        

ความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี อาจได้รับผลกระทบจากการกาํหนด

แนวทางของการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าวัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบคือการตรวจสอบ

เร่ืองการแสดงยอดสงูไปในเร่ืองความมีอยู่จริงหรือมูลค่าของเจ้าหน้ีการค้า การตรวจสอบยอด

เจ้าหน้ีการค้าที่บันทกึอยู่ในบัญชีจะเป็นวิธกีารตรวจสอบที่มีความเกี่ยวข้อง ในทางตรงกนัข้าม 

ถ้าต้องการตรวจสอบว่าเจ้าหน้ีการค้าแสดงยอดตํ่าไปในเร่ืองความมีอยู่จริงหรือมูลค่าของ

เจ้าหน้ีการค้า การตรวจสอบยอดเจ้าหน้ีการค้าที่บันทึกอยู่ในบัญชีจะเป็นวิธีตรวจสอบที่ไม่

เกี่ยวข้อง แต่การตรวจสอบข้อมูล การจ่ายชาํระหน้ีหลังวันสิ้นงวด ใบแจ้งหน้ีที่ยังไม่จ่ายชาํระ 

ใบแจ้งยอดจากเจ้าหน้ี และรายงานการรับของที่ไม่มีหลักฐานการสั่งซ้ือจึงจะมีความเกี่ยวข้อง

มากกว่า 

 

ก28. การกาํหนดวิธกีารตรวจสอบอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรอง
เพียงบางเร่ืองแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เช่น การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการรับชาํระหน้ีหลัง   

วันสิ้นงวด อาจให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีอยู่จริงและมูลค่าของลูกหน้ี แต่ไม่

รวมถึงการตัดยอด เช่นเดียวกันกบัการได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารให้

การรับรองเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น การมีอยู่จริงของสนิค้าคงเหลือ ไม่สามารถทดแทนหลักฐาน

การสอบบัญชีสาํหรับสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองในอกีเร่ืองหน่ึงได้ เช่น มูลค่าของสนิค้าคงเหลือ

น้ัน แต่ในขณะเดียวกนั หลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่งที่มาต่าง ๆ กนั หรือในรูปแบบที่ต่างกนั

อาจเกี่ยวข้องในเร่ืองเดียวกนักบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

 

ก29. การทดสอบการควบคุม เป็นการออกแบบการทดสอบเพ่ือประเมินความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมในการป้องกัน การตรวจพบ และการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง   

อนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ การออกแบบการทดสอบ

การควบคุมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องน้ัน รวมถึงการระบุถึงเง่ือนไข 

(คุณลักษณะ) ที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของการควบคุม และการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข    

ที่แสดงให้เหน็ถึงการควบคุมที่ไม่เพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีสามารถทดสอบการมีอยู่หรือไม่มี

ของเง่ือนไขการควบคุมดังกล่าวได้ 
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ก30. วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระเป็นการออกแบบวิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ตรวจพบการแสดง
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

การตรวจสอบเน้ือหาสาระประกอบด้วยการทดสอบรายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือ 

และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ในการออกแบบการตรวจสอบเน้ือหาสาระจะต้องระบุเง่ือนไขที่

เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่ทาํให้เกิดการแสดงข้อมูลที่       

ขดัต่อข้อเทจ็จริงในสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

 

ความน่าเช่ือถอื 

 

ก31. ความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีและความน่าเช่ือถือของหลักฐาน
การสอบบัญชีขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาและลักษณะของหลักฐานน้ันและขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ 

ที่ได้รับหลักฐานน้ัน รวมถงึการควบคุมการจัดทาํและเกบ็รักษาข้อมูลน้ัน การสรปุผลอย่างกว้าง ๆ 

เกี่ยวกบัความน่าเช่ือถอืของหลักฐานประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กบัข้อยกเว้นที่สาํคัญ แม้ข้อมูลที่ใช้

เป็นหลักฐานการสอบบัญชีจะได้รับมาจากแหล่งที่มาภายนอกกจิการแต่กอ็าจมีบางสถานการณ์

ที่มีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งที่มา

ภายนอกที่เป็นอิสระอาจไม่น่าเช่ือถือหากแหล่งที่มาน้ันไม่มีความรู้ เกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าวหรือ

ผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารขาดความเที่ยงธรรม แม้จะเป็นเร่ืองที่รับรู้กนัว่าข้อยกเว้นอาจมีอยู่ 

ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกบัความน่าเช่ือถือของหลักฐานการสอบบัญชีดังต่อไปน้ีอาจเป็นประโยชน์

ในการพิจารณา 

• หลักฐานการสอบบัญชีจะมีความน่าเช่ือถอืเพ่ิมขึ้น ถ้าเป็นหลักฐานที่ได้รับจากแหล่งข้อมูล

ภายนอกที่เป็นอสิระจากกจิการ 

• หลักฐานการสอบบัญชีจากภายในกิจการย่อมมีความน่าเช่ือถือมากขึ้ น ถ้ากจิการมี   

การควบคุมที่มีประสทิธผิล โดยเฉพาะการควบคุมการจัดทาํและรักษาหลักฐานน้ัน 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรง (เช่น จากการสงัเกตการณ์การปฏบิัติ

ตามการควบคุม) ย่อมมีความน่าเช่ือถือมากกว่าหลักฐานที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับเอง

โดยตรงหรือมาจากการสรุปจากหลักฐานแวดล้อมอื่น (เช่น จากการสอบถามเกี่ยวกับ

การปฏบิัติตามการควบคุม) 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่อยู่ในรูปเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ   

สื่ออื่น ๆ  จะมีความน่าเช่ือถือมากกว่าหลักฐานที่ได้รับทางวาจา (เช่น การบันทึก

ผลการประชุมเป็นลายลักษณอ์กัษร มีความน่าเช่ือถอืมากกว่าคาํรับรองด้วยวาจาเกี่ยวกบั

เน้ือหาการประชุม) 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่เป็นเอกสารต้นฉบับ มีความน่าเช่ือถือมากกว่าภาพถ่ายเอกสาร

หรือกระดาษโทรสาร หรือเอกสารที่มาจากฟิล์มภาพถ่าย เอกสารดิจิตอล หรือหลักฐาน

ที่ถูกเปล่ียนให้อยู่ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซ่ึงความน่าเช่ือถือน้ันขึ้นอยู่กบัการควบคุม

ของการจัดทาํและรักษาเอกสารน้ัน 
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ก32. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 ให้แนวทางเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ใช้

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกแบบการวิเคราะห์เปรียบเทยีบในการตรวจสอบเน้ือหาสาระ
13

 
 

ก33. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 กล่าวถึงสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าเอกสารอาจถูก

ปลอมแปลง หรืออาจถูกเปล่ียนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบ
14

 

 

ความน่าเชือ่ถือของขอ้มลูทีจ่ดัทาํโดยผูเ้ชีย่วชาญของฝ่ายบริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8) 
 

ก34. การจัดทาํงบการเงินของกิจการอาจต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองที่ไม่เกี่ยวกับการบัญชีหรือ    

การตรวจสอบบัญชี เช่น การคาํนวณทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย การประเมินมูลค่า หรือข้อมูล

เกี่ยวกบัวิศวกรรม กจิการอาจว่าจ้างผู้เช่ียวชาญดังกล่าวเพ่ือให้จัดทาํข้อมูลที่ต้องการสาํหรับ

การจัดทาํงบการเงิน การที่ไม่สามารถใช้ผู้เช่ียวชาญดังกล่าวได้ในสถานการณ์ที่จาํเป็น จะทาํให้

เพ่ิมความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

 

ก35. ถ้าข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี จัดทาํจากงานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี
จะต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 8 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น 

หากบุคคลหรือองค์กรหน่ึงมีความเช่ียวชาญในการใช้แบบจาํลองการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถหาราคาตลาดได้ ถ้าบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวทาํการประมาณ

มูลค่ายุติธรรม และกจิการนาํมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวมาใช้ในการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือ

องค์กรน้ันถือเป็นผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 8 ในทางตรงกนัข้าม 

ถ้าบุคคลหรือองค์กรน้ันให้เพียงข้อมูลราคาเกี่ยวกับรายการที่เป็นรายการเฉพาะแก่กิจการ 

และกจิการได้นาํข้อมูลราคาน้ันไปใช้ในการคาํนวณด้วยตนเอง หากนาํข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็น

หลักฐานการสอบบัญชี จะอยู่ภายใต้ย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ซ่ึงไม่ถือเป็น

การใช้งานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร 

 

ก36. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวกับข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 8 

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี อาจได้รับผลกระทบจากเร่ืองต่อไปน้ี 

• ลักษณะ และความซับซ้อนของเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร 

• ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในเร่ืองดังกล่าว 

• ความพร้อมของแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

• ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของงานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร 

• ผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารน้ันเป็นลูกจ้างของกจิการหรือไม่ หรือได้รับการว่าจ้างเพ่ือให้

บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแก่กจิการเท่าน้ัน 

                                                 
13

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 ย่อหน้าที่ 5(ก) 
14

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการพิจารณาการทุจริต 

 ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 13 
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• ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมหรือมีอทิธพิลต่องานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารเพียงใด 

• ผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้มาตรฐานการปฏบิัติงานทางเทคนิค หรือมาตรฐาน

วิชาชีพอื่น หรือมาตรฐานที่กาํหนดโดยอตุสาหกรรมอื่นหรือไม่ 

• ลักษณะ หรือขอบเขตของการควบคุมในกจิการที่มีต่องานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร 

• ความรู้ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความชํานาญของผู้เช่ียวชาญของ      

ฝ่ายบริหาร 

• ประสบการณใ์นอดีตของผู้สอบบัญชีในงานของผู้เช่ียวชาญน้ัน 

 

ความรู้ความสามารถ ขดีความสามารถ และความเที่ยงธรรมในการตัดสนิใจของผู้เช่ียวชาญของ 

ฝ่ายบริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ก)) 

 

ก37. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวข้องกับลักษณะและระดับความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญของ     
ฝ่ายบริหารน้ัน ขีดความสามารถเกี่ยวข้องกับการที่ผู้เช่ียวชาญน้ันจะนาํความรู้ความสามารถ

ของตนมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เพียงใด ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อขีดความสามารถ อาจรวมถึง 

สถานที่ทางภมิูศาสตร์ และความพร้อมของเวลาและทรัพยากร ความเที่ยงธรรมเกี่ยวข้องกับ

ผลกระทบที่ทาํให้เกดิความลาํเอยีง ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ อทิธพิลของบุคคลอื่น ๆ 

ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจของผู้เช่ียวชาญน้ัน ความรู้ความสามารถ 

ขีดความสามารถ และความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร และ 

การควบคุมในกจิการที่มีต่องานของผู้เช่ียวชาญ เป็นปัจจัยสาํคัญต่อความน่าเช่ือถือของข้อมูล

ที่จัดทาํโดยผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารน้ัน 

 

ก38. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจ

ของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร อาจได้รับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

• ประสบการณส่์วนตัวจากงานในอดีตของผู้เช่ียวชาญน้ัน 

• การปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญน้ัน 

• การปรึกษาหารือกบับุคคลผู้มีความคุ้นเคยกบังานของผู้เช่ียวชาญน้ัน 

• ความรู้ เกี่ยวกบัคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ การเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือองค์กร

ทางอุตสาหกรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือการยอมรับขององค์กรภายนอกใน

รปูแบบอื่น ๆ  

• เอกสารหรือหนังสอืของผู้เช่ียวชาญน้ันที่ได้รับการตีพิมพ์สู่สาธารณะ 

• ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีเอง (ถ้ามี) ซ่ึงช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอสาํหรับข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดทาํโดยผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร 
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ก39. เร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ยงธรรม

ในการตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารน้ัน ได้รวมถึงการที่งานของผู้เช่ียวชาญน้ันอยู่

ภายใต้มาตรฐานการปฏบิัติงานทางเทคนิค หรือมาตรฐานวิชาชีพอื่น หรือมาตรฐานที่กาํหนด

โดยอุตสาหกรรมอื่นหรือไม่ เช่น จริยธรรม และข้อกาํหนดของสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือ

อตุสาหกรรม มาตรฐานที่กาํหนดเกี่ยวกบัความน่าเช่ือถือโดยหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต หรือ

ข้อกาํหนดต่าง ๆ โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 

ก40. เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถงึ 

• ความเกี่ยวข้องกันระหว่างความรู้ ความสามารถของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารกับ   

งานของผู้เช่ียวชาญ รวมถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในวิชาชีพน้ัน ตัวอย่างเช่น      

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจมีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะในเร่ืองการประกันภัย

ทรัพย์สนิและอบุัติภัย แต่ไม่มีความเช่ียวชาญพิเศษในการคาํนวณเงินบาํนาญ 

• ความรู้ความสามารถของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารกับข้อกาํหนดทางการบัญชี เช่น 

ความรู้ เกี่ยวกบัข้อสมมติและวิธกีาร รวมทั้งแบบจาํลองซ่ึงสอดคล้องกบัแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

• สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ หรือหลักฐานการสอบบัญชีที่

ได้รับจากการตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่าอาจมีความจาํเป็นที่ต้องพิจารณาความรู้

ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญ

ของฝ่ายบริหารอกีคร้ังหรือไม่ ในขณะที่การตรวจสอบยังดาํเนินอยู่ 

 

ก41. สถานการณ์บางอย่างอาจคุกคามต่อความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญ เช่น 

ความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัว การให้การสนับสนุน ความคุ้นเคย การที่ทาํให้ต้อง  

สอบทานงานของตนเองและการข่มขู่ การป้องกนัอาจลดการคุกคามเหล่าน้ีได้ โดยอาจเกดิขึ้น

จากโครงสร้างภายนอก (เช่น โดยวิชาชีพของผู้เช่ียวชาญน้ัน โดยข้อกาํหนดทางกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ) หรือโดยภาวะแวดล้อมของงานของผู้เช่ียวชาญน้ันเอง (เช่น โดยนโยบายและวิธกีาร

ควบคุมคุณภาพ) 

 

ก42. ถึงแม้ว่า การป้องกันจะไม่สามารถกาํจัดสถานการณ์คุกคามความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจ
ของผู้เช่ียวชาญให้หมดไปได้ แต่การคุกคาม เช่น การข่มขู่ให้ทาํอย่างใดอย่างหน่ึงน้ันอาจมี

ความรุนแรงน้อยกว่าถ้าผู้เช่ียวชาญน้ันเป็นผู้ที่กิจการว่าจ้างมาให้บริการ ไม่ใช่เป็นพนักงาน

ของกจิการเอง และประสทิธิผลของการป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว เช่น นโยบายและวิธีการ

ควบคุมคุณภาพอาจมีความสาํคัญมากกว่า เน่ืองจากการคุกคามความเที่ยงธรรมในการตัดสนิใจ

ของผู้เช่ียวชาญที่มีฐานะเป็นพนักงานของกิจการน้ัน จะมีอยู่ตลอดเวลา ผู้เช่ียวชาญที่เป็น

พนักงานของกจิการ โดยปกติจะไม่ถือว่ามีความเที่ยงธรรมมากไปกว่าพนักงานคนอื่น ๆ ของ

กจิการ 
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ก43. ในการประเมินความเที่ยงธรรมในการตัดสนิใจของผู้เช่ียวชาญที่กจิการว่าจ้างมาน้ัน ผู้สอบบัญชี

อาจปรึกษาหารือกบัผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญน้ัน เกี่ยวกบัผลประโยชน์และความสมัพันธท์ี่อาจ

ก่อให้เกดิสถานการณท์ี่คุกคามต่อความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญน้ัน และการป้องกนัที่สามารถ

ทาํได้ รวมทั้งข้อกาํหนดทางวิชาชีพของผู้เช่ียวชาญน้ัน และผู้สอบบัญชีอาจต้องประเมินว่า   

การป้องกันน้ันเพียงพอหรือไม่ ผลประโยชน์และความสัมพันธ์ที่อาจสร้างสถานการณ์คุกคาม

น้ันรวมถงึ 

• ผลประโยชน์ทางการเงิน 

• ความสมัพันธท์างธุรกจิและความสมัพันธส่์วนตัว 

• การให้บริการด้านอื่น ๆ  
 

การทาํความเข้าใจในงานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ข)) 
 

ก44. ความเข้าใจในงานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความชาํนาญที่
เกี่ยวข้องของผู้เช่ียวชาญน้ัน ความเข้าใจเกี่ยวกบัความชาํนาญที่เกี่ยวข้องอาจได้รับเม่ือผู้สอบบัญชี

พิจารณาว่าผู้สอบบัญชีมีความชาํนาญในการประเมินงานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารน้ัน

หรือไม่ หรือผู้สอบบัญชีต้องการผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีเพ่ือวัตถุประสงค์น้ีหรือไม่
15

 
 

ก45. ลักษณะต่าง ๆ ของสาขาของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการทาํความเข้าใจของ

ผู้สอบบัญชี อาจรวมถงึ 

• สาขาของผู้เช่ียวชาญเป็นสาขาเฉพาะด้านที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกบังานตรวจสอบหรือไม่ 

• มีมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานอื่น และข้อบังคับหรือข้อกาํหนดทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องหรือไม่ 

• ข้อสมมติและวิธีการใดที่ผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารนาํมาใช้ และข้อสมมติและวิธีการ

ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวิชาชีพของผู้เช่ียวชาญ และเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์

ในการจัดทาํรายงานทางการเงินหรือไม่ 

• ลักษณะของข้อมูลภายในและภายนอก หรือข้อมูลที่ผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารนาํมาใช้ 
 

ก46. กรณีที่ผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารเป็นผู้ได้รับการว่าจ้างจากกจิการ โดยปกติจะมีจดหมาย  

ตอบรับงานหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อกัษรระหว่างกจิการและผู้เช่ียวชาญน้ัน การประเมิน

ข้อตกลงดังกล่าวในการทาํความเข้าใจงานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร อาจช่วยให้ผู้สอบบัญชี

สามารถกาํหนดถงึความเหมาะสมในเร่ืองต่อไปน้ี ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี 

• ลักษณะ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของงานของผู้เช่ียวชาญ 

• บทบาทและความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญน้ัน และ 

• ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญน้ัน 

รวมทั้งรปูแบบของรายงานที่ผู้เช่ียวชาญจะจัดทาํขึ้น 

 

                                                 
15
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ก47. กรณีที่ผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารเป็นพนักงานของกิจการน้ัน มีความเป็นไปได้น้อยที่จะมี  

การทาํข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร การสอบถามผู้เช่ียวชาญและผู้บริหารคนอื่น ๆ ในทีม 

อาจเป็นวิธทีี่เหมาะสมที่สดุที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถทาํความเข้าใจงานของผู้เช่ียวชาญได้ 

 

การประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ค)) 

 

ก48. ข้อพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เช่ียวชาญของฝ่ายบริหารในเชิง
หลักฐานการสอบบัญชีสาํหรับสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองที่เกี่ยวข้อง อาจรวมถงึ 

• ความเกี่ ยวข้องและความสมเหตุสมผลของสิ่ งที่ ผู้ เ ช่ียวชาญพบหรือข้อสรุป          

ความสอดคล้องของสิ่งที่พบหรือข้อสรุปน้ันกบัหลักฐานการสอบบัญชีอื่น และสิ่งที่พบ

หรือข้อสรปุน้ันได้รวมอยู่ในงบการเงินอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่ 

• ความเกี่ยวข้องและความสมเหตุสมผลของข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ ถ้างานของ

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวข้องกบัการใช้ข้อสมมติและวิธกีารที่สาํคัญ  

ความเกี่ยวข้อง ความครบถ้วน และความถูกต้องของแหล่งข้อมูล ถ้างานของผู้เช่ียวชาญ

เกี่ยวข้องกบัแหล่งข้อมูลที่มีนัยสาํคัญ  

 

ขอ้มลูทีจ่ดัทาํโดยกิจการและใชต้ามวตัถปุระสงค์ของผูส้อบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 9 (ก)-(ข)) 

 

ก49. เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่น่าเช่ือถอื ข้อมูลที่จัดทาํโดยกจิการที่ผู้สอบบัญชี

ใช้ในการตรวจสอบจาํเป็นจะต้องมีความครบถ้วนและถูกต้องอย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น 

ประสิทธิผลของการตรวจสอบบัญชีรายได้โดยใช้ราคาขายที่กาํหนดไว้ในการบันทกึยอดขาย 

จะได้รับผลกระทบจากความถูกต้องของข้อมูลราคา และความครบถ้วนและถูกต้องของ   

ปริมาณขาย เช่นเดียวกันกับการตรวจสอบลักษณะบางอย่าง (เช่นการอนุมัติรายการ) ของ

รายการจาํนวนหน่ึง (เช่น การจ่ายชาํระหน้ี) ผลของการตรวจสอบจะมีความน่าเช่ือถือน้อยลงถ้า

จาํนวนประชากรของรายการที่ใช้ในการเลือกรายการตรวจสอบมีไม่ครบถ้วน 

 

ก50. การให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีในเร่ืองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว 
อาจทาํในเวลาเดียวกนักบัการใช้ข้อมูลน้ันในการตรวจสอบ โดยกาํหนดให้การได้รับหลักฐาน

การสอบบัญชีดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของวิธกีารตรวจสอบด้วย ในสถานการณ์อื่น ๆ ผู้สอบบัญชี

อาจได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวโดย  

การทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับการจัดทาํและการเกบ็รักษาข้อมูลน้ัน อย่างไรกต็าม ในบาง

สถานการณ ์ผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจใช้วิธกีารตรวจสอบอื่นเพ่ิมเติมได้ 
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ก51. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลที่จัดทาํโดยกิจการสาํหรับการตรวจสอบตาม
วัตถุประสงค์อื่น ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจตั้งใจที่จะใช้การวัดผลประกอบการของกิจการ

เพ่ือวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ หรือใช้ข้อมูลที่กจิการจัดทาํเพ่ือใช้ในการติดตาม

การปฏิบัติงาน เช่น รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซ่ึงในกรณีดังกล่าว ความเหมาะสมของ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จะได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้องแม่นยาํหรือมี

ความละเอยีดไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น วิธวัีดผลประกอบการ

ของกิจการที่ผู้บริหารใช้น้ัน อาจไม่แม่นยาํเพียงพอที่จะใช้ในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 
 

การเลือกรายการทดสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 
 

ก52. วิธกีารตรวจสอบที่มีประสทิธผิลจะให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม ซ่ึงเม่ือรวมกบัหลักฐาน

การสอบบัญชีอื่นที่ผู้สอบบัญชีได้รับหรือจะได้รับ จะเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี 

ในการเลือกรายการที่จะทดสอบ ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 7 ในการตัดสนิใจเกี่ยวกบั

ความเกี่ยวข้องและความน่าเช่ือถอืของข้อมูลที่จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี อกีลักษณะหน่ึง

ของความมีประสทิธิผล (ความเพียงพอ) คือความสาํคัญของการพิจารณาเลือกรายการที่จะ

ทดสอบ ซ่ึงวิธกีารที่ผู้สอบบัญชีอาจใช้ในการเลือกรายการทดสอบ ได้แก่ 

ก. การเลือกทุกรายการ (การตรวจสอบร้อยละร้อย) 

ข. การเลือกรายการแบบเจาะจง และ 

ค. การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 

ความเหมาะสมของการเลือกใช้วิธีในการเลือกรายการไม่ว่าวิธีเดียวหรือหลายวิธีร่วมกัน      

ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์น้ัน ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองที่กาํลังตรวจสอบอยู่ และความเป็นไปได้ของ

การนาํวิธกีารเลือกรายการต่างๆมาใช้ปฏบิัติและความมีประสทิธภิาพของวิธต่ีาง ๆ เหล่าน้ัน 
 

การเลือกทกุรายการ 
 

ก53. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจว่าการตรวจสอบรายการทุกรายการของประชากรที่ประกอบเป็นกลุ่ม
ของรายการบัญชีหน่ึง หรือยอดคงเหลือตามบัญชี (หรือกลุ่มย่อยของประชากร) เป็นสิ่งที่

เหมาะสมที่สุด แต่โดยปกติผู้สอบบัญชีจะไม่ตรวจสอบร้อยละร้อยในกรณีที่ทาํการทดสอบ 

การควบคุม อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบร้อยละร้อยในกรณีที่เป็นการทดสอบ

รายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือ ตัวอย่างที่การตรวจสอบร้อยละร้อยอาจเหมาะสมคือ 

• ประชากรประกอบด้วยรายการที่มีจาํนวนเงินสงูเพียงไม่กี่รายการ  

• มีความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญและการเลือกรายการด้วยวิธอีื่นไม่ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ หรือ 

• ระบบการประมวลผลข้อมูลมีลักษณะเป็นการคาํนวณหรือทาํซํา้หลาย ๆ คร้ัง ทาํให้ 

การตรวจสอบร้อยละร้อยมีต้นทุนในการตรวจสอบตํ่า 
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การเลือกรายการแบบเจาะจง 

 

ก54. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจเลือกรายการแบบเจาะจงจากประชากร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในกจิการ การประเมินความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ และลักษณะเฉพาะของประชากรที่ทดสอบ การใช้

ดุลยพินิจในการเลือกรายการแบบเจาะจงจะต้องคาํนึงถึงความเสี่ยงของตัวอย่างที่ไม่ถูกเลือก 

รายการที่เลือกแบบเจาะจงอาจรวมถงึ 

• รายการทีมี่มลูค่าสงูหรือรายการสาํคญั ผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจเลือกรายการแบบเจาะจง

จากประชากรเน่ืองจากรายการดังกล่าวมีมูลค่าสงูหรือมีลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น 

รายการที่น่าสงสยั รายการผดิปกติ รายการที่มีแนวโน้มว่าจะเกดิความเสี่ยง หรือรายการ

ที่เคยเกดิข้อผดิพลาด 

• ทกุรายการทีมี่จาํนวนเงินสงูกวา่จาํนวนทีก่าํหนดไวจ้าํนวนหนึง่ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจ

เลือกตรวจสอบรายการที่มีมูลค่าเกินจาํนวนที่กาํหนดไว้ เพ่ือตรวจสอบรายการที่

เป็นสัดส่วนใหญ่ของยอดรวมทั้งหมดในกลุ่มของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือตาม

บัญชี 

• รายการทีใ่หข้อ้มลู ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบรายการที่ให้ข้อมูลในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ลักษณะ

ธุรกจิของกจิการ หรือลักษณะของรายการ 

 

ก55. การเลือกตรวจสอบรายการแบบเจาะจงจากรายการในกลุ่มของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือ
ตามบัญชี มักเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี แต่วิธีการน้ี

ไม่ใช่การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี ผลที่ได้จากการตรวจสอบรายการที่เลือกโดยวิธีน้ี  

ไม่สามารถนาํไปใช้สรุปผลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดได้ ดังน้ัน การเลือกตรวจสอบรายการ

แบบเจาะจงจึงไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีสาํหรับประชากรส่วนที่เหลือ  

 

การเลือกตวัอย่างในการสอบบญัช ี

 

ก56. การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี เป็นการออกแบบให้สามารถให้ข้อสรุปต่อประชากรทั้งหมด

จากการทดสอบตัวอย่างที่เลือกจากประชากรน้ัน การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีอธบิายอยู่

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530
16
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” 
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ความขดัแยง้กนั หรือขอ้สงสยัในความน่าเช่ือถือของหลกัฐานการสอบบญัชี (อา้งถึงย่อหนา้ที ่

11) 

 

ก57.  การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่งที่มาต่าง ๆ กนัหรือในรูปแบบต่าง ๆ กนั อาจแสดง

ให้เหน็ว่าหลักฐานที่ได้รับมาแต่ละช้ินไม่น่าเช่ือถือ เช่น เม่ือหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจาก

แหล่งที่มาแหล่งหน่ึงขัดแย้งกันกับที่ได้รับมาจากอีกแหล่งหน่ึง ซ่ึงในกรณีน้ีอาจเป็นคาํตอบที่

ได้รับจากการสอบถามผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หรือบุคคลอื่น ที่ขัดแย้งกนั หรือคาํตอบที่

ได้รับจากการสอบถามผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลขัดแย้งกันกับคาํตอบที่ได้รับจากผู้บริหาร 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 มีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการจัดทาํเอกสารหลักฐาน ในกรณีที่

ผู้สอบบัญชีพบข้อมูลของเร่ืองที่สาํคัญ แต่ขดัแย้งกนักบัผลสรปุสดุท้ายของการตรวจสอบ
17

 

                                                 
17  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 11 


