


มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของ 
1. แมบทสําหรับงานที่ใหความเช่ือมัน 

2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื่อง วัตถุประสงคของผูสอบ 

บัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ 

บัญชี 

3. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เรื่อง ความรับผิดชอบของ 

ผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน 

4. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 เรื่อง การพิจารณากฎหมายและ 

ขอบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน 



 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ไดออกแมบทสําหรับงานที่ให

ความเช่ือมั่นที่สําคัญ ดังน้ี 

 1. คําจัดความ วัตถุประสงค และประเภทของงานที่ใหความเช่ือมั่น 

 2. ขอบเขตของแมบทสําหรับงานที่ใหความเช่ือมั่น 

 3. การรับงานที่ใหความเช่ือมั่น 

 4. องคประกอบของงานที่ใหความเช่ือมั่น 



(1) งานที่ใหเชื่อมั่น หมายถึง งานที่ผูประกอบวิชาชีพตองแสดงขอสรปุ ซึ่ง 
ออกแบบไวเพื่อเพิ่มระดับของความเชื่อมั่นของผูใชขอมูล ดังภาพที่ 1-1 

(2) วัตถุประสงคของงานที่ใหความเชื่อมั่น คือ  
 - ชวยลดความเส่ียงของงานที่ใหความเชื่อมั่น 
 - เพื่อใหผูใชขอมูลจากงานทีใ่หความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น 
(3) ประเภทของานที่ใหความเชื่อมั่น แบงได 2 ประเภท คือ 
 3.1 งานที่ใหเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล หมายถึง งานที่มีวัตถปุระสงคเพื่อลด

ความเส่ียงของขอมูลใหอยูในระดับต่ําที่ยอมรบัได เชน งานตรวจสอบงบ
การเงิน 

 3.2 งานที่ใหความเชื่อมั่นอยางจํากัด หมายถึง งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อลด
ความเส่ียงของขอมูลใหอยูในระดับที่ยอมรบัได แตยังสูงกวางานที่ใหความ
เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล 



 ครอบคลุมงานที่ใหเช่ือมั่น 2 ประเภทขางตน แตไมครอบคลุมถึงงานที่

ไมใหความเช่ือมั่น เชน 

 1) งานบริการเกี่ยวเน่ือง เชน งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงรวมกัน และ

งานรวบรวมขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอ่ืน 

 2) งานบริการจัดทําแบบภาษีเงินได 

 3) งานใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา 



 1. สามารถใชขอกําหนดเรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพได 

 2. งานน้ันมีลักษณะครอบคลุมทุกขอตอไปน้ี 

  - งานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสม 

  - หลักเกณฑที่ใชมีความเหมาะสมและเปดเผย 

  - สามารถเขาถึงหลักฐานที่เหมาะสมและเพียงพอ 

  - ขอสรุปอยูในรูปแบบที่เหมาะสมและเปนรายงานที่เปนลายลักษณ

อักษร 

  - วัตถุประสงคของงานน้ันมีเหตุผล 



องคประกอบของงานที่ใหความเชื่อมั่นมี 5 สวนดังนี้ 

1. ความสัมพันธของผูที่เกี่ยวของทัง้สามฝาย ประกอบดวย ผูประกอบวิชาชีพ คือ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูมีหนาที่รับผิดชอบ คือ ผูบริหารกิจการ และผูใชขอมูล 

คือ ผูเปนเจาของกิจการ และบุคคลทั่วไป 

2. งานที่ผูประกอบวิชาชีพไดปฏิบัติมีความเหมาะสม 

3. หลักเกณฑที่เหมาะสม หมายถึง ส่ิงที่ใชวัดในการประเมินหรอืวดัผลงานทีผู่

ประกอบวิชาชีพไดปฏิบัติ 

4. หลักฐานที่เหมาะสมอยางเพียงพอ หมายถึง ขอเท็จจริงหรอืขอมูลทีผู่ประกอบ

วิชาชีพใชสนับสนุนขอสรุปของตน 

5. รายงานที่ใหความเชื่อมั่นอยางเปนลายลักษณอักษร 



ความหมายของการสอบบญัชี 

สมาคมการบัญชีอเมริกัน ไดใหคํานิยามของการสอบบัญชีไววา  การสอบ 

บัญชี คือ “กระบวนการของการรวบรวมขอมูล หลักฐาน และการ 

ประเมินหลักฐาน  เพ่ือระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคลอง 

ตองกันของขอมูลสารสนเทศน้ัน กับหลักเกณฑที่กําหนดไวและการ 

สื่อสารผลลัพธใหผูใชที่สนใจ การสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยบุคคลที่มี 

ความรูความ สามารถและมีความเปนอิสระ” 

 



 1) การรวบรวมและประเมินหลักฐาน 

  หลักฐานการสอบบัญชี คือ ขอมูลหรือขอเท็จจริงใด ๆ ที่ผูสอบ

บัญชีไดรับและใชเปนเกณฑในการสรุปวาขอมูลที่ตรวจสอบน้ันแสดงไว

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือตาม ประมวลรัษฎากร 

 2) สารสนเทศและหลักเกณฑที่กําหนดไว 

  สารสนเทศที่ใชในการตรวจสอบ ตองอยูในรูปแบบที่สามารถพิสูจน

ได 

 



 3) บุคคลที่มีความรูความสามารถและความเปนอิสระ 

  ผูสอบบัญชี ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญใน

วิชาชีพ 

 4) การรายงาน 

  รายงานการสอบบัญชี คือ ผลลัพธของการปฏิบัติงานใหกับผูใช

รายงาน 

 



  จากมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ไดกําหนดวัตถุประสงคของ 

การสอบบัญชี ไวดังน้ี 

  “ วัตถุประสงคของการตรวจสอบ คือ เพ่ิมระดับความเช่ือมั่นของ 

ผูใชงบการเงินที่มีตองบการเงิน การบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวเกิดขึ้นไดโดย 

การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีวางบการเงินไดจัดทําในสาระสําคัญ 

ตามแมบทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของหรือไม”  



- ผูใชตองการสารสนเทศที่เช่ือถือได 
 

   ปจจัยความเสี่ยงในสารสนเทศ มีดังน้ี 

  (1) ความหางไกลของสารสนเทศ 

  (2) ความลําเอียงและมูลเหตุจูงใจของผูใชสารสนเทศ 

  (3) ปริมาณขอมูลมหาศาล 

  (4) รายการคาที่สลับซับซอน 



 วิธีการลดความเสี่ยงดังกลาว มีดังน้ี 

 (1) ผูใชตรวจสอบสารสนเทศดวยตนเอง 

 (2) ผูใชรวมรับความเสี่ยงสารสนเทศกับผูบริหาร 

 (3) การจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงิน 



  การสอบบัญชี หมายถึง กระบวนการของการรวบรวม และการ 

ประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ 

  การบัญชี หมายถึง กระบวนการจดบันทึก การจัดประเภท และการ 

สรุปเหตุการณทางเศรษฐกิจในลักษณะอยางมีเหตุผล 

  ความแตกตางระหวางการสอบบัญชีกับการบัญชี แสดงไวใน 

ตารางที่ 1-1 



กระบวนการสอบบัญชีแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 (1)  การวางแผนงานตรวจสอบ ประกอบดวย 
  (1.1) การพิจารณารบังานสอบบัญชี 
  (1.2) การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับธรุกิจที่ตรวจสอบ 
  (1.3) การวิเคราะหเปรียบเทียบในเบื้องตน 
  (1.4) การกําหนดระดับความมีสาระสําคัญ 
  (1.5) การประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชี 
  (1.6) การทําความเขาใจในระบบควบคุมภายใน 
  (1.7) การพัฒนากลยุทธการสอบบัญชีโดยรวม 
  
 



 (2)  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  ประกอบดวย การทดสอบการ 

ควบคุม และการตรวจสอบเน้ือหาสาระ ดังน้ี 

  (2.1) วงจรรายได 

  (2.2) วงจรรายจาย 

  (2.3) วงจรการผลิต 

  (2.4) วงจรการลงทุน 

  (2.5) วงจรการจัดหาเงิน 

  (2.6) การตรวจสอบที่สําคัญที่เพ่ิมเติม 



 (3)  การเสร็จสิ้นการสอบบัญชี และการออกรายงานการสอบบัญชี 

  (3.1) การประเมินผลจากหลักฐานการสอบบัญชี 

  (3.2) การเสนอรายการปรับปรุงและรายการจัดประเภทบัญชี

ใหม 

  (3.3) การออกรายงานการสอบบัญชี 

  



 1) การสรางความมั่นใจในการมีกรอบโครงสรางของการกํากับดูแลกิจการ

ที่มีประสิทธิผล 

 2) สิทธิของผูถือหุนและบทบาทหนาที่ที่สําคัญของผูเปนเจาของ 

 3) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 4) บทบาทของผูมีสวนไดเสียในการกํากับดูแลกิจการ 

 5) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 



1. ประเภทของการตรวจสอบ 

2. ประเภทของผูตรวจสอบ 

3. สํานักงานสอบบัญชี 



 แบงเปน 3 ประเภทคือ 

 (1)  การตรวจสอบงบการเงิน (Financial Statement Audit) เปนการตรวจสอบ

ขอมูลทางบัญชี และรายงานงบการเงิน เพ่ือประเมินวามีความถูกตอง เช่ือถือได 

เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชี หรือไม 

 (2)  การตรวจสอบการดําเนินงาน (Operational Audit) หมายถึงการสอบทาน

ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ตาง ๆ ในองคกร 

 (3)  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) เปนการ

ตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวา การปฏิบัติงานในองคกรเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับของหนวยงาน 

 



 แบงเปน 5 อยางคือ 
 1.  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants:CPA)   หรือ 

ผูสอบบัญชี (Auditor) คือนักบัญชีที่ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี   และแสดง
ความเห็นไวในรายงานการสอบบัญชี   

  * ตองไดรับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี 
และตองมีความเปนอิสระจากกิจการที่ตรวจสอบ จึงอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงวา 
ผูสอบบัญชีอิสระ หรือ ผูตรวจสอบภายนอก 

 
  



2.  ผูสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor : TA) 

 ผูสอบบัญชีภาษีอากร เปนนักบัญชีที่ผานการทดสอบความรูและไดรับ

ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร  

 ตรวจสอบหางหุนสวนนิติบุคคลขนาดเล็ก  

◦ ทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท 

◦ สินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลานบาท 

◦ รายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท  

** ปฏิบัติหนาที่ตามแนวทางและวิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด 



3. ผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor : IA)    

 จะเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบ

หนวยงานตาง ๆ ภายในกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบ

ตอผูบริหารระดับสูง หรือตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 



4.  เจาหนาที่ตรวจเงินแผนดิน (Accounting Office Auditor: 

GAO) 

 สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  เปนสวนราชการอิสระที่ทําหนาที่

ตรวจสอบหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นๆ ของ

รัฐ   

 เสนอรายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาและคณะรัฐมนตรี 

 



5.  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษีอากร (Internal Revenue 

Agent: IRA) 

 เปนเจาหนาที่ของกรมสรรพากร   

 ทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการภาษีของผู

มีหนาที่เสียภาษีวาเปนไปตามประมวลรัษฎากรหรือไม 



รูปแบบสํานักงานสอบบัญชี 

- บุคคลธรรมดา (อาชีพเสริม) 

- นิติบุคคล  ใหบริการดานการสอบบัญชีหรือดานการทํา 

บัญชี  

** ตองจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชี  
 

 1. ตัวอยางของสํานักงานสอบบัญชี หนา 1-14 

 



2. ระดับชั้นภายในสํานักงานสอบบัญชี 
 1. หุนสวน 

 2. ผูจัดการ   

 3. ผูควบคุมงาน 

 4. ผูตรวจสอบอาวุโส หรือ หัวหนาผูตรวจสอบ  

 5. ผูชวยผูสอบบัญชี  

** ตัวอยางสํานักงานบัญชี สรุปไดดังตารางที่ 1-2 

 



3. บริการของสํานักงานสอบบัญชี 

 แบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ 

 1) บริการใหความเช่ือมั่น*  หมายถึง งานที่ผูประกอบวิชาชีพตองแสดง

ขอสรุปซึ่งออกแบบไว เพ่ือเพ่ิมระดับของความเช่ือมั่นของผูใชขอมูล 

 2) บริการที่ไมใหความเช่ือมั่น* หมายถึง งานบริการของผูสอบบัญชีที่

ไมใหความเช่ือมั่นใด ๆ แกผูใชบริการ 



1. ความรับผิดชอบตองบการเงิน 
  ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

  - จัดใหมีการจัดทํางบการเงิน  
  - จัดใหงบการเงินไดรับการตรวจสอบ 
  - ย่ืนงบการเงินตอกระทรวงพาณิชย 

 

  



                           ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตองบการเงิน  
 ผูสอบบัญชีมีหนาที่ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นตอ

งบการเงินตาม พรบ.การบัญชี 2543  เกี่ยวกับการใหความเช่ือมั่นในสิ่งที่

ผูบริหารใหการรับรอง ในประเด็น 

 - ความมีอยูจริง สิทธิและภาระผูกพัน ความครบถวน ถูกตอง 

ของสินทรัพยและหน้ีสิน 

       - การเกิดขึ้นจริง การวัดมูลคา  ของรายได คาใชจาย  

 - การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

 



2. หลักการพื้นฐานของการตรวจสอบงบการเงิน  

 (1) จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบดวย 

  1.1 ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และซื่อสัตยสุจริต 

  1.2 ความรู ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

  1.3 มรรยาทตอลูกคา 

  1.4 มรรยาทตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

  1.5 มรรยาททั่วไป 

 



(2) มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  เปนแนวทางปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี เพ่ือวัดคุณภาพผลงานของ

ผูสอบบัญชี  ผูสอบบัญชีตองปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 

(3) วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 

     ผูสอบบัญชีตองวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินโดยใช

วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตอขอมูลของ

กิจการ 

 



 1. ลักษณะของการรายงานทางการเงิน 

 2. ลักษณะของวิธีการตรวจสอบ 

 3. ความทันตอเวลาของรายงานทางการเงิน 

 4. เรื่องอ่ืนที่มีผลกระทบตอขอจํากัดสืบเน่ืองของการสอบบัญชี 



1. การทุจริต หมายถึง การกระทําโดยจงใจหรือเจตนา อันมีผลทําใหงบ

การเงินแสดงขอมูลไมถูกตอง การทุจริตอาจ เกิดจาก 

   *การตบแตงตัวเลข การปลอมเอกสารตางๆ  

  * การยักยอกสินทรัพยของกิจการ 

  * การปกปดรายการ หรือละเวนการบันทึกรายการ 

  * การบันทึกรายการที่ไมไดเกิดขึ้นจริง 

  * การใชนโยบายการบัญชีที่ไมถูกตอง 



ขอผิดพลาด 

 ขอผิดพลาด หมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินโดยไม

ต้ังใจ เชน บวกเลขผิด บันทึกบัญชีผิด ผานรายการผิด     การ

คํานวณผิด การเขียนผิด การพิมพผิด เปนตน 



 1. การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ หมายถึง กิจการที่

ตรวจสอบมีการกระทําหรือละเวนไมวาจะโดยเจตนาหรือไม ถือวา

เปนการขัดตอกฎหมาย 

 2. ผูบริหารตองมีความรับผิดชอบตอการปองกันและตรวจพบการไม

ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 3. ผูสอบบัญชีจะรับผิดชอบตอรายงานการสอบบัญชีที่ตนรับรอง 
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