


1.1 ความหมายของการวางแผนการสอบบัญช ี

 การวางแผนงานสอบบัญชี หมายถึง การพัฒนากลยุทธทั่วไปและวิธีการโดย

ละเอียดสําหรับลักษณะระยะเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบทีค่าดไวนั้นคือ การ

วางแผนงานสอบบัญชี หมายถึง การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน วิธีการ (หรือ

ลักษณะ) และเวลาที่จะใชในการตรวจสอบ เพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอยาง

เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคการตรวจสอบไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ซึ่งเกี่ยวของกับ 1. การจัดทํากลยุทธการสอบบัญชีโดยรวมหรอืแผนการสอบ

บัญชีโดยรวม 2. การพัฒนาแผนการสอบบัญชีหรือแนวการสอบบัญชี 

แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนงานสอบบัญชี 



ผูสอบบัญชีตองรวบรวมหลกัฐานการสอบบัญช ีดังนี้ 

 1. ลักษณะของการตรวจสอบ 

 2. ขอบเขตของการตรวจสอบ 

 3. ระยะเวลาและจังหวะเวลาของการตรวจสอบ 

แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนงานสอบบัญชี 



1.2 ประโยชนของการวางแผนงานสอบบัญชี 

 - ชวยใหผูสอบบัญชีสามารถรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีไดอยางเพียงพอ

และเหมาะสมในแตละสถานการณ 

 - ชวยใหคาใชจายและตนทุนที่เกิดขึน้จากการตรวจสอบเปนไปอยาง

เหมาะสม 

 - ชวยใหเกิดความรวมมือกบัลูกคาและปองกันการเขาใจผิดโดยทาํความตก

ลง 

กําหนดการตาง ๆ ลวงหนาและยืนยันกําหนดการดังกลาว 

 - ชวยใหผูสอบบัญชีแนใจไดวาไดมีการพิจารณาเรื่องทีสํ่าคัญอยางเหมาะสม 

รวมทั้งสามารถระบุและจัดการกับปญหาทีอ่าจเกิดขึ้นได 

 - ชวยใหมีการมอบหมายงานแกผูชวยอยางเหมาะสม 

 - ชวยใหการประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูเชี่ยวชาญ 



1.3 ขั้นตอนของการวางแผนงานสอบบัญชี 

    การวางแผนงานสอบบัญชีประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 - การพิจารณารับงานสอบบัญชี 

 - การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจท่ีตรวจสอบ 

 - การวิเคราะหเปรียบเทียบในเบื้องตน 

 - การกําหนดระดับความมีสาระสําคัญ 

 - การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีท่ียอมรับไดและความเสี่ยงสืบเนื่อง 

 - การทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงจาก

การควบคุม 

 - การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี 

 



2. การวางแผนงานสอบบญัชีชวงตน 

    งานใน 4 ขั้นตอนแรกของการวางแผนการสอบบัญชี มีดังนี้ 

         2.1 การพิจารณาสอบบญัชี จําแนกออกได 2 กรณี ดังนี้ 

 (1) การรับงานสอบบัญชีสําหรับลูกคารายใหม 

 ผูสอบบัญชีจะรวบรวมขอมูล และประเมินความเสี่ยงเบื้องตนกอนท่ีจะ

รับงานสอบบัญชีสําหรับลูกคารายใหม ขอมูลเบื้องตนท่ีผูสอบบัญชีควรรวบรวมเพ่ือ

ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ไดแก 

 - ประเภทของธุรกิจของลูกคา 

 - ผูเปนเจาของและผูบริหารของกิจการท่ีจะตรวจสอบ 

 - ฐานะการเงินของลูกคา ฐานะทางสังคม 

 - ลักษณะของรายงานท่ีตองนําสง 

 - กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ฯลฯ 

  



 (2) การรับงานสอบบัญชีสําหรับลูกคาเดิม 

 ผูสอบบัญชีตองพิจารณาและประเมินความเสี่ยงวาตนจะรับงานสอบ

บัญชีสําหรับลูกคารายเดิมนี้ตอไปหรือไม ผูสอบบัญชีอาจปฏิเสธลูกคารายเดิมดวย

เหตุผลตาง ๆ เชน 

 - กรณีขอขัดแยงเกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขตในการตรวจสอบ และ

ประเภทของความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชี 

 - ลูกคาไมไดจายคาสอบบัญชี ฯลฯ 

   



 2.2 การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ 

    (1) ประโยชนของขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ 

 - เพ่ือใหเขาใจในระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการท่ี

ตรวจสอบ 

 - เพ่ือชวยในการระบุปญหาและการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องของ

กิจการท่ีตรวจสอบ 

   (2) การไดมาซ่ึงความรูเก่ียวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ แบงไดเปน 2 ชวง ดังนี้ 

 - ชวงกอนรับงานสอบบัญชี  ผูสอบบัญชีควรมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมท่ีกิจการดําเนินงานอยู เพ่ือใหมีความรูความเขาในในสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจ 

 - ชวงหลังรับงานสอบบัญชี ผูสอบบัญชีควรหาขอมูลในรายละเอียด

เพ่ิมเติมหลังจากตอบรับงานสอบบัญชี และควรปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย

พรอมประเมินผลขอมูลท่ีไดรับมากอนดวย 



    (3) แหลงความรูเกี่ยวกับธุรกิจและกิจการที่ตรวจสอบ ผูสอบบัญชีอาจหา

ความรูเกี่ยวกับธุรกิจและกิจการทีต่รวจสอบจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดดังนี้ 

 - ประสบการณในการตรวจสอบของปทีผ่านมาเกี่ยวกับกิจการและ

ธุรกิจประเภทนั้น 

 - การปรึกษาหารือกับบุคลากรของกิจการ 

 - การปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชีอื่น ที่ปรึกษากฎหมาย 

 - การปรึกษาหารือกับผูทีม่ีความรูจากภายนอกกิจ 

                                            ฯลฯ 



 2.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบในเบ้ืองตน 

 เปนวิธีการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ และความเปล่ียนแปลง

ของขอมูลทางการเงิน และขอมูลอื่นที่ไมใชขอมูลทางการเงินวาเปนไปตามที่

คาดหมายไวหรือไม โดยใชอัตราสวนแนวโนม การทดสอบความสมเหตุผล เปน

ตน 



2.4 การกําหนดระดับความมีสาระสําคัญ 

 (1) ความมีสาระสําคัญหรือความมีนัยสําคัญ หมายถึง รายการหรือ

เหตุการณทางการบัญชี ซ่ึงหากผูใชงบการเงินไมไดรับทราบแลว อาจตัดสินใจผิดไป

จากกรณีไดรับทราบ 

 (2) ระดับความมีสาระสําคัญ หมายถึง ขนาดหรือลักษณะของความไม

ถูกตองของขอมูล ซ่ึงถือวามีผลตอความถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของงบการเงิน 

 (3) ตัวอยางของการกําหนดระดับความมีสาระสําคัญ เชน ผูสอบบัญชี

กําหนดระดับความมีสาระสําคัญสําหรับรายการท่ีอาจแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

ไวท่ีจํานวน 500,000 บาท ดังนั้นถาแสดงยอดขายสูงเกิน 500,000 บาท ผูสอบบัญชี

จะตองมีการตรวจสอบรายการดังกลาวเพ่ือแสดงความเห็นวางบการเงินถูกตองตามท่ี

ควรได 



 3.1 การติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  หมายถึง กลุมของบุคคลซ่ึงเปนกรรมการอิสระของ

บริษัทโดยมีบทบาทในการสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 ผูสอบบัญชีควรติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตอไปนี้ 

 - ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

 - ประเด็นสําคัญท่ีผูสอบบัญชีไดมีการปรึกษาหารือกับผูบริหารกอนรับ งานสอบ

บัญชี  

 - วิธีการท่ัวไป และขอบเขตของการตรวจสอบโดยรวม รวมท้ังขอจํากัดอ่ืน ๆ 

 - การเลือกใชหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชี 

ท่ีสําคัญ ซ่ึงมีผลกระทบอยางมีสาระตองบการของกิจการ  

3. การสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลและการใชผลงานของผูอ่ืน 



 - ความขัดแยงกับผูบริหารเกี่ยวกับการใชหลักการบัญชีสําหรับรายการและ

เหตุการณเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะตลอดจนการพิจารณาของผูสอบบัญชีในการดําเนินการ

เกี่ยวกับรายการท่ีมีความขัดแยงนั้น 

 - เกณฑการใชดุลยพินิจของผูบริหารเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี ซ่ึงมี

สาระสําคัญตองบการเงินหรือตอรายงานของผูสอบบัญชี 

 - รายการปรับปรุงท่ีสําคัญจาการตรวจสอบ รายการปรับปรุงท่ีผูสอบบัญชีพบแตไม

มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดปจจุบัน 

 - ความไมแนนอนท่ีสําคัญจากเหตุการณและสถานการณ ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอสงสัย

อยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ 



3.2 การใชผลงานของผูสอบบัญชีอื่น 

 1) วิธีปฏิบัติของผูสอบบัญชีหลัก 

 เม่ือผูสอบบัญชีหลักวางแผนท่ีจะผลงานของผูสอบบัญชีอ่ืน ผูสอบบัญชีหลักควรปฏิบัติ

ตามวิธีการตอไปนี้ 

  1.1 หาขอมูลเกี่ยวกับความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีอ่ืน 

  1.2  แจงใหผูสอบบัญชีอ่ืนทราบในเรื่องความเปนอิสระท่ีผูสอบบัญชีอ่ืนจําเปน 

ตองมี 

  1.3 แจงผูสอบบัญชีอ่ืนใหทราบถึงการใชผลงานและรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน 

  1.4  แจงผูสอบบัญชีอ่ืนใหทราบถึงขอกําหนดทางดานการบัญชี 

  



2) วิธีการสรางความม่ันใจในผลงานของผูสอบบัญชีอื่น 

 ผูสอบบัญชีหลักควรมีมาตรการเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา งานท่ีทําโดยผูสอบบัญชี

อ่ืนเพียงพอสําหรับความตองการของตน โดยใชวิธีการดังตอไปนี้ 

 2.1 สอบถามหรือปรึกษากับผูสอบบัญชีอ่ืนถึงวิธีการตรวจสอบท่ีใช ซ่ึงอาจทําได

โดยการจัดใหมีการประชุมรวมกัน 

 2.2 สอบทานหลักฐานท่ีสรุปวิธีการตรวจสอบของผูสอบบัญชีอ่ืนท่ีจัดทําไวเปน

ลายลักษณอักษรซ่ึงอาจอยูในรูปของแบบสอบถาม 

 2.3  สอบทานกระดาษทําการของผูสอบบัญชีอ่ืน 

 



 3.3 การใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน 

 (1)  ความหมายของหนาที่งานตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน 

  หนาท่ีงานตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กิจกรรมการประเมินผลท่ีกิจการจัดใหมีขึ้น 

เพ่ือใชภายในกิจการ โดยครอบคลุมการตรวจสอบ การประเมิน และการติดตาม  

  ผูตรวจสอบภายใน หมายถึง บุคคลท่ีเปนผูปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของหนาท่ีงาน 

ตรวจสอบภายในโดยท่ัวไป 

 (2) ลักษณะงานของผูตรวจสอบภายใน 

  - การสอบทานระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน 

  - การตรวจสอบขอมูลทางการเงินและขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

    ฯลฯ 



 (3) ขอควรพิจารณาในการใชผลงานของผูเชี่ยวชาญ ปจจัยที่ผูสอบบัญชีควรนํามา

พิจารณา มีดังนี้ 

   - สถานะของหนวยงานตรวจสอบภายในในองคกร 

   - ความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวังเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ

ของผูตรวจสอบภายใน 

   - ลักษณะ และขอบเขตของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 

   - การประสานงานกันระหวางผูสอบบัญชีกับผูตรวจสอบภายใน  



 3.4 การใชผลงานของผูเชี่ยวชาญ 

 (1)  ความหมายของผูเชี่ยวชาญ 

  ผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง  บุคคลหรือสํานักงาน ซ่ึงมีความสามารถ ความรู หรือ 

 ประสบการณเปนพิเศษในสาขาหนึ่งสาขาใด นอกเหนือจากสาขาการบัญชีและการสอบ 

บัญชี 

 (2) ลักษณะงานของผูเชี่ยวชาญ 

  หลักฐานการสอบบัญชีในเรื่องท่ีจําเปนในรูปของรายงาน ความเห็น การตีราคา 

และคํารับรองของผูเชี่ยวชาญ  

 (3) ขอควรพิจารณาในการใชผลงานของผูเชี่ยวชาญ  

 (4) การประเมินผลงานของผูเชี่ยวชาญ 



 (3) ขอควรพิจารณาในการใชผลงานของผูเชี่ยวชาญ 

  3.1 ความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูเชี่ยวชาญ 

  3.2 ความเท่ียงธรรมของผูเชี่ยวชาญ 

  

 (4) การประเมินผลงานของผูเชี่ยวชาญ 

  4.1 ขอมูลเริ่มตนท่ีผูเชี่ยวชาญใชในการปฏิบัติงานนั้นมีความเหมาะสมกับ

สถานการณหรือไม 

  4.2 ขอสมมติ และวิธีการท่ีผูเชี่ยวชาญใชในการปฏิบัติงาน และความสมํ่าเสมอใน

การใชขอสมมติและวิธีการนั้น 

  4.3 สิ่งท่ีพบหรือขอสรุปมีความเกี่ยวของ สมเหตุสมผล 



 (1)  ความหมายของแผนการสอบบัญชีโดยรวม 

  หมายถึง  แผนกลยุทธของผูสอบบัญชี ซ่ึงเปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยง

จากการควบคุมรวมกับความเสี่ยงสืบเนื่อง 

 (2) ขอควรพิจารณาในการพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวม มีดังนี้ 

  - ขอบเขตของงานสอบบัญชี 

  - ความรูเกี่ยวกับธุรกิจท่ีตรวจสอบ 

  - ความเขาใจในระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน 

  - ความเสี่ยงและความมีสาระสําคัญของวิธีการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

  - ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

  - การประสานงาน การสั่งการ การควบคุม และการสอบทาน 

  - เรื่องอ่ืน ๆ 

  

4. แผนการสอบบัญชีโดยรวม 



 (1)  ความหมายของแนวการสอบบัญชี 

  หมายถึง  กระดาษทําการของผูสอบบัญชี ซ่ึงแสดงลักษณะ ระยะเวลา และ 

ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ สอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและ 

ความเสี่ยงจากการควบคุม  

 (2) ประโยชนของแนวการสอบบัญชี 

  - ใชเปนคําสั่งแกผูชวยผูสอบบัญชี 

  - ใชในการควบคุมและบันทึกการปฏิบัติงานของผูชวยผูสอบบัญชีใหเปนไป 

อยางถูกตอง 

แนวการสอบบัญชี 



 (3) การจัดทําแนวการสอบบัญชี 

 (4) สวนประกอบของแนวการสอบบัญชี 

  - วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

  - ขอบเขตของงานท่ีตรวจสอบ 

  - เทคนิคการตรวจสอบท่ีใช 

  - เวลาท่ีใชในการตรวจสอบ 

  - ดัชนีกระดาษทําการอางอิง 

  - ลายมือชื่อผูตรวจสอบและผูสอบทานและวันท่ีตรวจสอบและสอบทานเสร็จสิ้น 

 (5) ตัวอยางแนวการสอบบัญชี 

  



สรุปบทที่ 4 

   การวางแผนสอบบัญชีเปนขั้นตอนท่ีสําคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการสอบบัญชี ซ่ึงจะ

ชวยใหผูสอบบัญชีสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีไดอยางเพียงพอ และเหมาะสม

ในแตละสถานการณและยังชวยใหผูสอบบัญชีไดมีการพิจารณาเรื่องท่ีสําคัญอยางเหมาะสม

และสามารถระบุและจัดการเก็บปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได 

  การวางแผนสอบบัญชีเริ่มต้ังแตการพิจารณารับงานสอบบัญชี การรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับธุรกิจท่ีตรวจสอบ การวิเคราะหเปรียบเทียบในเบื้องตน การกําหนดระดับความมี

สาระสําคัญ และการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีท่ียอมรับไดและความเสี่ยงสืบเนื่อง 

การทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม 

และการพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี 



 การพิจาณารับงานสอบบัญชีเกี่ยวของกับการตอบรับงานสอบบัญชีสําหรับลูกคา

รายเดิมและลูกคารายใหม การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและกิจการท่ีตรวจสอบ ชวยให

ผูสอบบัญชีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจท่ีตรวจสอบอยางเพียงพอท่ีจะทําใหผูสอบบัญชี

สามารถระบุและเขาใจเหตุการณ รายการและวิธีปฏิบัติงาน ซ่ึงผูสอบบัญชีเห็นวาอาจมี

ผลกระทบท่ีสําคัญตองบการเงิน หรือตอการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือตอรายงานของผูสอบ

บัญชี ผูสอบบัญชีสามารถหาความรูเกี่ยวกับธุรกิจและกิจการท่ีตรวจสอบไดจากแหลงขอมูล

ตาง ๆ เชน ประสบการณในการตรวจสอบปท่ีผานมา การปรึกษาหารือกับบุคลากรของ

กิจการผูสอบบัญชีอ่ืน ท่ีปรึกษาของกิจการ ผูท่ีมีความรูจากภายนอกกิจการ เอกสารท่ี

กิจการจัดทํา สิ่งตีพิมพท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจท่ีตรวจสอบ กฎหมายและกฎเกณฑท่ีมีผลกระทบ

สําคัญตอกิจการท่ีตรวจสอบ และ การตรวจเย่ียมสถานประกอบการและโรงงาน เปนตน  
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