


 

 

 

 

2.1 พัฒนาการวิชาชีพสอบบัญช ี
 การสอบบัญชีมีพัฒนาการมาอยางตอเน่ืองต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน

ตามสภาพแวดลอม เชน เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และสังคม ที่เปลี่ยน 

แปลงไป การศึกษาประวัติความเปนมาของวิชาชีพสอบบัญชีทั้งในตางประเทศ

และในประเทศไทย จะชวยใหผูศึกษาเขาใจถึงวิวัฒนาการของการสอบบัญชี 

และ เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพสอบบัญชีที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และ

แนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 



2.2 สถาบันทางการสอบบัญชีในประเทศไทย  แบงออกเปน 3  ประเภท คือ 

 1. สถาบันการศึกษา  (Educational Body) ทําหนาที่ใหความรูและ

การศึกษาในวิชาชีพสอบบัญชี 

 2. สถาบันวิชาชีพ ( Professional Body) ทําหนาที่สงเสริมและพัฒนา

วิชาชีพสอบบัญชีใหมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรบัของสาธารณชน โดยไมมีอํานาจ

ตามกฎหมายในการกํากับควบคุมดูแลผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 

 สถาบันวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทยทีสําคัญคือ 

 2.1  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

 2.2  สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (สตท.) 

 2.3 สมาคมผูตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุงเทพฯ 

 2.4  สมาคมการบัญชีไทย 



 3. สถาบันกํากับดูแล (Regulatory Body)  ทําหนาที่ออกระเบียบ 

กฎเกณฑ และกฎหมายเพื่อกํากับ ควบคุม และดูแลผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีให

ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนตอสาธารณชน 

 สถาบันกํากับดูแลวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทยทีสํ่าคัญคือ 

 3.1 คณะกรรมการกํากับดูแลประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) 

 3.2 สภาวิชาชีพบัญชี 

  3.2.1 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

  3.2.2  คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีทุกดาน 

  3.2.3  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี (กมบ.) 

  3.2.4  คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

  3.2.5  สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี  



2.3  กฎหมายการบัญชีและการสอบบัญชี 

 กฎหมายการบัญชีฉบับแรกของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2482 ตอมาไดแกไขเพิ่มเติมในป พงศ. 2496 และไดถูกยกเลิกโดยประกาศของ

คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 เมื่อป พ.ศ. 2515  ตอมาในป พ.ศ. 2543 ไดมี

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งไดยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

285 ปจจุบันนี้ กฎหมายการบัญชี คือพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชีในทางราชการหรอืภาครฐัฉบับแรก

ของประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติสําหรับกรมพระคลังมหาสมบัติและวาดวยกรม

ตาง ๆ ซึ่งจะเบิกเงินสงเงินในป พ.ศ. 2418 ตอมากลายเปนกรมตรวจในป พ.ศ. 2433  

กลายเปนกรมตรวจเงินแผนดิน ในป พ.ศ. 2458 กลายเปนสํานักงานคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ในป พ.ศ. 2476  และเปนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

ในป พ.ศ. 2522  และเปนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในป พ.ศ. 2542 
   



 สวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชีในทางธุรกิจหรือภาคเอกชน

ฉบับแรกของประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท

รัตนโกสินทร ศก 130 (พ.ศ. 2454 )  ตอมามีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

พ.ศ. 2467  และถูกยกเลิกในป พ.ศ. 2472 โดยใชประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย พ.ศ. 2472 จนถึงปจจุบัน 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสอบบัญชีโดยตรง คือ พระราชบัญญัติ

ผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 ตอมา ถูกยกเลิกในป พ.ศ. 2547  โดยพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 



2.3.1 กฎหมายการบัญชีของประเทศไทย 

 กฎหมายการบัญชีของประเทศไทยที่จะกลาวถึง ไดแก พระราชบัญญัติการ

บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 

 1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 มาตรา 8  กําหนดใหผูมีหนาทีจ่ัดทาํบัญชี 5  ประเภทไดแก หางหุนสวน

จดทะเบียน  บริษัท จํากัด  บริษัทมหาชน จํากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติ

บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการ

รวมคาตามประมวลรัษฎากรตองจดัใหมีการทําบัญชี มาตรา 11 กําหนดใหผูมีหนาที่

จัดทําบัญชีตองจัดทํางบการเงินและยื่นงบการเงินตอสํานักงานกลางบัญชีหรอื 

สํานักงานบัญชีประจําทองที่ 

 มาตรา 11  วรรคสาม กําหนดใหงบการเงิน ตองมีรายการยอตามที่อธบิดี

กรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด เวนแตกรณีที่ไดมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปน

อยางอื่น 
  



 มาตรา 11  วรรคสี่ กําหนดให งบการเงินตองไดรับการตรวจสอบ และ

แสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต เวนแตงงบการเงินของผูมีหนาที่

จัดทําบัญชี ซึ่งเปนหางหุนสวนจดทะเบียนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 

 มาตรา 19 กําหนดใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดใหมีผูทําบัญชีซึ่งเปนผู

มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด และมีหนาที่ควบคุมดูแล

ผูทําบัญชีใหจัดทําบัญชีใหตรงตอความเปนจริงและถูกตองตามกฎหมาย 



  2. ประการกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีงบการเงิน พ.ศ. 2544 

 งบการเงินของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีตองมีรายการยอตามท่ีกําหนดไวใน 

     แบบดังตารางท่ี 2.-1 จากตารางมีคําอธิบายเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 งบใดงบหนึ่ง ตามงบท่ีระบุชื่อไวในตารางกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 งบการเงินเฉพาะแบบ 1 เปนงบการเงินปเดียว นอกนั้นเปนงบการเงิน

เปรียบเทียบสองป 

 งบการเงินเฉพาะแบบ 3 เปนงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

นอกนั้นเปนงบการเงินเด่ียวเฉพาะกิจการ 

 ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีท่ีมีลักษณะหรือสภาพของธุรกิจ ซ่ึงไมมีรายการท่ีตอง

แสดงรายการยอตามท่ีกําหนดไวในแบบ ใหไดรับการงดเวนไมตองแสดงรายการยอท่ี

ไมมีดังกลาวนั้น 

 ในกรณีท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีการแสดงรายการยอ 

นอกเหนือจากรายการท่ีกําหนดไวตองแสดงรายการนั้นเพ่ิมเติมดวย 



3.  ประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปน

ผูทําบัญชี พ.ศ. 2543 ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

          มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

          มีความรูภาษาไทยเพียงพอที่จะทําหนาทีเ่ปนผูทําบัญชีได 

          ไมเคยตองโทษโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจาํคุก 

          มีคุณวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ทางการบัญชี 

สําหรับผูมีหนาที่จัดทาํบัญชี ซึ่งเปนหางหุนสวนจดทะเบียนและบริษัทจํากัดซึ่งมีขนาด

เล็ก 

          มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี สําหรับผูมีหนาที่จัดทาํบัญชีอื่น 

(นอกเหนือจากหางหุนสวนจดทะเบียนและบริษัทจํากัดซึ่งมีขนาดเล็ก ) 



ตารางท่ี 2-1  ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีและงบการเงินท่ีตองจัดทํา 

 

ผูมีหนาท่ี 

จัดทําบัญชี 

งบการเงินตองมี

รายการยอตาม

แบบ 

งบการเงินท่ีตองจัดทํา 

งบดุล 
งบกําไร

ขาดทุน 

งบใดงบหนึ่งระหวางงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หรือ 

งบกระแสเงิน

สด 

หมายเหตุ

ประกอบ 

งบการเงิน 

1. หางหุนสวนจด

ทะเบียน 

1   − −  

2. บริษัทจํากัด 2   งบแสดงการ 

เปล่ียนแปลง 

สวนของผูถือหุน 

−  

3. บริษัทมหาชน จํากัด 3   งบแสดงการ 

เปล่ียนแปลง 

สวนของผูถือหุน 

  

4. นิติบุคคลท่ีจัดตั้งตาม

กฎหมายตางประเทศท่ี 

ประกอบธุรกิจใน 

ประเทศไทย 

4   งบแสดงการ 

เปล่ียนแปลง 

สวนของสํานักงานใหญ 

−  

5. กิจการรวมคาตาม

ประมวลรัษฎากรกร 

5   งบแสดงการ 

เปล่ียนแปลง 

สวนของผูรวมคา 

−  



2.3.2 กฎหมายการสอบบัญชีของประเทศไทย 

 กฎหมายการสอบบัญชีของประเทศไทยท่ีจะกลาวถึงในท่ีนี้ ไดแก ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ.2472  และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

 1.ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2472 

มาตรา 1197  กําหนดวา งบดุลนั้น ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคน

ตรวจสอบแลวนําเสนอ เพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมภายในสี่เดือนนับแตวันท่ีลงในงบดุลนั้น 

อนึ่งใหสงสําเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดาท่ีมีชื่อในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท แต

กอนวันนัดประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวา สามวัน นอกจากนั้นใหมีสําเนางบดุลเปดเผย

ไวในสํานักงานของบริษัทในระหวางเวลาเชนวานั้น เพ่ือใหผูทรงใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ

นั้นตรวจดูไดดวย  จากมาตรานี้สรุปไดวา บริษัทจํากัด ตองแตงตั้งผูสอบบัญชีเพ่ือให

ตรวจสอบงบดุลเปนประจําทุกป 

 



 มาตรา 1208  ผูสอบบัญชีนั้น จะเปนผูถือหุนของบริษัทก็ได แตบุคคลผูมีสวนได

เสียในการงานท่ีบริษัททําโดยสถานอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด นอกจากเปนแตผูถือหุนในบริษัท

เทานั้นแลว ทานวาจะเลือกเอามาเปนตําแหนงผูสอบบัญชีหาไดไม กรรมการก็ดี หรือผูอ่ืน 

ซ่ึงเปนตัวแทนหรือเปนลูกจางของบริษัทก็ดี เวลาอยูในตําแหนงนั้น ๆ ก็จะเลือกเอามาเปน

ตําแหนงผูสอบบัญชีของบริษัทหาไดไม 

 มาตรา 1213  กําหนดวา ใหผูสอบบัญชีทุกคนเขาตรวจสอบสรรพสมุดและ

บัญชีของบริษัทในเวลาอันสมควรไดทุกเม่ือ และในการอันเกี่ยวดวยสมุดและบัญชีเชนนั้น 

ใหไตถามสอบสวนกรรมการหรือผูอ่ืนซ่ึงเปนตัวแทนหรือเปนลูกจางของบริษัทไดไมวาคน

หนนึ่งคนใด มาตรานี้กลาวถึงสิทธิในการไดมาซ่ึงหลักฐานและวิธีการตรวจสอบของผูสอบ

บัญชี 

  



 มาตรา 1214  กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยงบดุล และ

บัญชียื่นตอที่ประชุมสามัญผูสอบบัญชีตองแถลงในรายงานเชนน้ันดวยวา ตน

เห็นวางบดุลไดทําโดยถูกถวน ควรฟงวาสําแดงใหเห็นการงานของบริษัทที่

เปนอยูตามความเปนจริงและถูกตองหรือไม  จากมาตราน้ีสรุปไดวา เมื่อผูสอบ

บัญชีตรวจสอบงบการเงินเสร็จแลว ผูสอบบัญชีจะตองจัดทํารายงานการสอบ

บัญชีเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมสามัญประจําป 



    2. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี 

     พ.ศ. 2505  และไดกําหนดเรื่องท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 วิชาชีพบัญชี  หมายความวา วิชาชีพในดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี 

ดานการบัญชีบริหาร ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษา

และเทคโนโลยีการบัญชีและบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอ่ืนตามท่ีกําหนดโดย

กฎกระทรวง 

 ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)  ซ่ึงมีหนาท่ี

กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญช ี

 ใหมีสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

  



 ใหวิชาชีพบัญชีดานการทําบัญชีและดานการสอบบัญชีอยูภายใตการควบคุม 

โดยหามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี เวนแตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต หรือ

เปนการกระทําในอํานาจหนาท่ีราชการ และหามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพดานการทํา

บัญชีเวนแตเปนผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนสมาชิกสภา

วิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี 

 นิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการใหบริการดานการทําบัญชีและดานการสอบบัญชี 

     ตองจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชีตามเงื่อนไข 2 ขอ ดังนี้ 

 นิติบุคคลนั้นตองจัดใหมีหลักประกันเพ่ือความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม 

     ในกรณีประกอบกิจการใหบริการดานสอบบัญชี บุคคลซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ 

     บุคคลนั้นในการใหบริการดานการสอบบัญชี (หรือหัวหนาสํานักงานสอบบัญชี)  ตองเปน 

     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



 นิติบุคคลซึ่งผูสอบบัญชีสังกัดอยูตองรวมรับผิดตอบุคคลที่สามดวยอยาง

ลูกหน้ีรวม รวมทั้งหุนสวน หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือ

ผูแทนนิติบุคคล ซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลน้ัน ตองรวมรับ

ผิดดวย 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพ ตองปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพบัญชีที่กําหนดไว 



2.4  จรรยาบรรณของวิชาชพีสอบบัญชี 

 จรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชี  หมายถึง  ขอกําหนดความ

ประพฤติหรือวิธีปฏิบัติที่ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ทุกคนตองยึดถือเพ่ือดํารง

ไวซึ่งความเปนมืออาชีพ 

 2.4.1  จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

กําหนดมรรยาทของผูสอบบัญชีรับอนุญาตไว 5 หมวด รวม 20 ขอกําหนด ไว

ดังน้ี 



1. ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต 

 ก) ไมรับสอบบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเปนอิสระ 

 ข) ไมรับสอบบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเปนกลางโดยมีผลประโยชน

หรือตําแหนงเกี่ยวของกับกิจการนั้น หรือโดยมีเหตุอื่นที่อาจกอใหเกิดความลําเอียง

ยกเวนคาธรรมเนียมทีไ่ดรับจากการประกอบวิชาชีพบัญชี หรือหนาทีในการประกอบ

วิชาชีพอิสระที่เกี่ยวกับกิจการนั้น 

 ค) ปฏิบัติงานสอบบัญชีดวยความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตยสุจรติ 

 ง) ไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอนัเปนสาระสําคัญของ   

งบการเงินที่ตนลงลายมือชื่อรับรองในรายงานโดยการแสดงความเสียหาย ซึ่งอาจทํา

ใหเกิดการหลงผิดและอาจเสียหายแกกิจการที่สอบบัญชีนั้น หรือแกบุคลากรที่

เกี่ยวของ  



2. ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 ก. ไมสอบบัญชีในกิจการที่เกินความรูความสามารถของตนทีจ่ะปฏิบัติงานได 

 ข. ปฏิบัติงานสอบบัญชีดวยความระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 ค. ไมลงลายมือชื่อรับรองในรายงานโดยการแสดงความเหน็เกี่ยวกับการ

คาดคะเนรายการใด ๆ  ของกิจการที่ตนรับสอบบัญชี เวนแตเปนสอบบัญชีหรือสอบ

ทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ไป 

 ง.  ไมลงลายมือชื่อรับรองในรายงานโดยการแสดงความเหน็ในการสอบบัญชี

ของกิจการใดที่ตนมิไดปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
  



 จ. ไมยินยอมใหผูอื่นอางวาตนเปนผูทําการสอบบัญชีในกิจการใดโดยตนมิได

ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือควบคุมการสอบบัญชีในกิจการนั้น 

 ฉ. ใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการสอบบัญชีเมื่อปรากฏวากิจการทีต่น

รับสอบบัญชีนั้นมีการปฏิบัติที่ขัดหรือแยงกับหลักการบัญชีที่รบัรองทั่วไป และมี

ผลกระทบที่สําคัญตองบการเงิน 

 ช. การลงลายมือชื่อรับรองโดยการแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี

โดยมีเงื่อนไขโดยไมแสดงความเห็น หรือโดยแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง 

ตองแสดงเหตุผลไวในรายงานนั้นดวย 



3. มรรยาทตอลูกคา 

 ก. ไมเปดเผยความลับของกิจการที่ตนไดรูมาในหนาที่จากการสอบบัญชี 

เวนแตกรณีที่ตองใหถอยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย 

 ข. ไมละทิ้งการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่รับไวแลวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

4.  มรรยาทตอเพื่อนรวมวิชาชีพ 

 ก. ไมแยงงานสอบบัญชีจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืน 

 ข. ไมทําการสอบบัญชีเกินกวาที่ไดรับมอบหมายจากผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตอ่ืน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูมอบหมายน้ัน 



5. มรรยาททั่วไป 

 ก. ไมกระทําการใด ๆ อันอาจนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

 ข. ไมโฆษณาหรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาดวยประการใด ๆ ซ่ึงการประกอบวิชาชีพ

สอบบัญชีเวนแตการแสดงชื่อ คุณวุฒิ  ท่ีอยู หรือ ชื่อและท่ีต้ังสํานักงานของตน 

 ค. ไมใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนใด ๆ เพ่ือเปนการจูงใจใหบุคคล

อ่ืนแนะนําหรือจัดหางานการสอบบัญชีมาใหตนทํา 

 ง. ไมเรียกหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนจากบุคคลใดในเม่ือบุคคลนั้นไดรับงาน

เพราะการแนะนํา หรือการจัดหางานของตนในฐานะท่ีเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ

กิจการนั้น 

 จ. ไมกําหนดคาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงตํ่าของยอดเงิน

หรือของมูลคาทรัพยสินใดท่ีตนสอบบัญชี หรือมีสวนรวมในการสอบบัญชีเปนเกณฑ 



 จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

 ไดกําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชีจัดทําจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีขึ้นเปนภาษาไทยและอยางนอยตองประกอบดวย 4 ขอกําหนด ดังน้ี 

 ความโปรงใส  ความเปนอิสระ  ความเที่ยงธรรม  และความซื่อสัตยสุจริต 

 ความรู ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ 

 ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ 



2.5 การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี  

 มาตรฐานการสอบบัญชี ไดกําหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใหแกผูสอบ 

    บัญชีไวดังนี้  ผูสอบบัญชีควรนํานโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 

    งานงานสอบบัญชีมาใชซ่ึงแบงเปน 2 ระดับคือ ระดับสํานักงานสอบบัญชีโดยรวม และ 

    ระดับแตละงานสองบัญชีของลูกคาแตละราย 

 สํานักงานสอบบัญชีควรนํานโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม

คุณภาพงานสอบบัญชีโดยท่ัวไป เพ่ือใหแนใจวางานตรวจสอบท้ังหมดมีการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการอสบบัญชีทีรับรองท่ัวไป 

 ลักษณะ  ระยะเวลา  และขอบเขตของนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ  ตัวอยางเชน ขนาด

ของกิจการ ลักษณะของบริการสถานประกอบการของกิจการซ่ึงกระจายอยูหลายแหง 

ลักษณะ โครงสรางขององคกร และขอพิจารณาดานตนทุนและผลประโยชน ดังนั้นแต

ละสํานักงานสอบบัญชีอาจมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนจัดทําเอกสาร

ประกอบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีท่ีแตกตางกันไป   



สรุปบทที่  2 

 วิชาชีพสอบบัญชีมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องตามลําดับเวลา  วัตถุประสงคของ

การสอบบัญชีเปลี่ยนมาเปนการตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นตอความถูกตองตามควรของ

งบการเงิน  ผูสอบบัญชีไดพัฒนาการวิธีการตรวจสอบใหมๆมาใชในการสอบบัญชี  รวมท้ัง

เสนอบริการประเภทตางๆมากย่ิงขึ้น 

 อิทธิพลตอการพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชีในประทศไทย  สถาบันทางการสอบบัญชี

ในประเทศไทย  แบงออกเปน สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพ  สถาบันกํากับดูแล   

 การควบคุมงานสอบบัญชี  จะใหผูสอบบัญชีม่ันใจวางานตรวจสอบไดปฏิบัติตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีแบงออกเปน 2 

ระดับ คือ ระดับสํานักงานสอบบัญชีโดยรวม  และระดับแตละงานสอบบัญชีของลูกคาแต

ละราย 
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