
                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

TSA 250 (ปรับปรุง) 

 

 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 250 (ปรบัปรุง) 

 

การพิจารณากฎหมายและขอ้บงัคบัในการตรวจสอบงบการเงิน 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

TSA 250 (ปรับปรุง) 

ISA™ 250 (ปรับปรุง) – การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน ที่ เผยแพร่เป็น

ภาษาอังกฤษในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดย International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  

ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้

ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานที่ออกโดย IFAC” 

ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 250 (ปรับปรุง) – การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบ 

งบการเงิน ©  2016 สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) - การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับ

ในการตรวจสอบงบการเงิน ©  2018 สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้ นฉบั บ  : ISA™ 250 (Revised), Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial 

Statements  ISBN: 978-1-60815-313-8 

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้  

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

TSA 250 (ปรับปรุง) 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 250 (ปรบัปรุง) 

การพิจารณากฎหมายและขอ้บงัคบัในการตรวจสอบงบการเงนิ 

(ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับรอบบัญชีที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่  15 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

ค าน า 

 

 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ 

 

        1 

 ผลกระทบของกฎหมายและข้อบังคับ 

 

 

 

 

 

2 

ความรับผิดชอบในการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

 

3-9 

วันถือปฏบิัติ 

 

        10 

วตัถุประสงค ์

 

      11 

ค าจ ากดัความ 

 

      12 

ขอ้ก าหนด 

 

 

การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ  13-18 

วิธกีารตรวจสอบเมื่ อพบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

 

 19-22 

การสื่ อสารและการรายงานการไม่ปฏบิัติตามหรือข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับ 

 

23-29 

เอกสารหลักฐาน       30  

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น 

 

 

ความรับผิดชอบในการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

 

ก1-ก8 

ค าจ ากดัความ ก9-ก10 

การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

 

ก11-ก16 

วิธกีารตรวจสอบเมื่ อพบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

 

 

  ก17-ก25 

การสื่ อสารและการรายงานการไม่ปฏบิัติตามหรือข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับ 

 

 

   

ก26-ก34 

เอกสารหลักฐาน   ก35-ก36 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบ 

งบการเงิน” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับ 

อนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการพิจารณากฎหมายและ

ข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ใช้กบังานให้ความเชื่ อมั่นอื่ น

ซึ่ งผู้ สอบบัญชีได้รับแต่งตั้ งเป็นการเฉพาะให้ทดสอบและออกรายงานแยกต่างหากเกี่ ยวกับ 

การปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะเร่ือง 

ผลกระทบของกฎหมายและขอ้บงัคบั 

2. กฎหมายและข้อบังคับมีผลกระทบต่องบการเงินหลายด้าน กฎหมายและข้อบังคับที่ มีผลบังคับใช้กับ

กิจการจะเป็นตัวก าหนดกรอบของกฎหมายและข้อบังคับนั้น ข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับ

บางประเภทมีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดจ านวนเงินที่ ต้องรายงานและการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินของกจิการ ขณะเดียวกนักฎหมายหรือข้อบังคับอื่ นเป็นเพียงการก าหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติ

ตามหรือเป็นเพียงข้อก าหนดเพื่ อให้กิจการสามารถด าเนินธุรกิจได้ แต่ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อ

งบการเงินของกิจการ บางกิจการด าเนินงานในอุตสาหกรรมที่ มีกฎข้อบังคับเข้มงวด (เช่น ธนาคาร 

และบริษัทที่ ประกอบธุรกิจเคมีภัณฑ ์เป็นต้น) บางกจิการอาจต้องปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับการด าเนินธุรกิจโดยทั่วไปเท่านั้น (เช่น ข้อบังคับเกี่ ยวกับความปลอดภัยและ

สขุภาพในการท างาน และการได้รับโอกาสในการจ้างงานที่ เท่าเทียมกัน เป็นต้น) การไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับอาจท าให้กิจการต้องช าระค่าปรับ ถูกฟ้องร้อง หรือเกิดผลกระทบอื่ น ๆ  

ที่ ตามมาต่อกิจการซึ่ งอาจมีผลกระทบที่ เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

ความรบัผิดชอบในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก8) 

3. ภายใต้การก ากบัดูแลของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบให้เกดิความมั่นใจว่า

การด าเนินงานของกิจการเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ ก าหนดจ านวนเงินที่ ต้องรายงานและการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินของกจิการ  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี  

4. ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ช่วยผู้ สอบบัญชีให้ระบุการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ อย่างไรกดี็ 

ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความรับผิดชอบในการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และ

ไม่ได้ถูกคาดหวังให้ตรวจพบการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด 

5. ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ รับผิดชอบในการได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด1 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีพิจารณากรอบทางกฎหมายและ

 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 

ย่อหน้าที่  5 
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ข้อบังคับที่ บังคับใช้กับกิจการ ด้วยข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการสอบบัญชีท าให้มีความเสี่ ยงที่ ไม่อาจ

หลีกเลี่ ยงได้จากการตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญบางประการใน

งบการเงินถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีได้มีการวางแผนและปฏบิัติงานสอบบัญชีอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี2 แล้วก็ตาม ในกรณีที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่อไปนี้ ผลกระทบที่ อาจ

เกดิขึ้นของข้อจ ากดัสบืเนื่ องจากความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญจะสงูขึ้น 

• มีกฎหมายและข้อบังคับจ านวนมากที่ ส่วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานของกิจการ ซึ่ งโดย

ปกติไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน และไม่สามารถตรวจพบได้โดยระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง

กบัการจัดท ารายงานทางการเงินของกจิการ 

• การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอาจเกี่ ยวข้องกับการกระท าเพื่ อเจตนาปกปิด 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับนั้น เช่น การฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสาร  

การเจตนาไม่บันทึกรายการ การที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม หรือการเจตนาแสดง

ข้อมูลที่ เป็นเทจ็ต่อผู้สอบบัญชี 

• การพิจารณาว่าการกระท าใดถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามเร่ืองที่ ก าหนดหรือไม่นั้น ถูกก าหนด

โดยศาลหรือองค์กรที่ มีอ านาจวินิจฉัยอื่ น 

โดยทั่วไป หากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับไม่ได้เป็นเหตุการณ์หรือรายการ ซึ่ งสะท้อน

อยู่ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีย่อมมีโอกาสน้อยลงที่ จะทราบหรือล่วงรู้ถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับนั้น 

6. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้แบ่งความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับกิจการที่ ตรวจสอบออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6 และ 

ก12-ก13) 

(ก) ข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนด

จ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญในงบการเงิน เช่น กฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ ยวกบัภาษี และเงินบ าเหนจ็บ านาญ (ดูย่อหน้าที่  14) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12) 

(ข) กฎหมายและข้อบังคับอื่ นที่ ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดจ านวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน แต่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ อาจเป็นพื้ นฐานในการ

ด าเนินธุรกิจ เพื่ อให้กิจการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่ อง หรือเพื่ อหลีกเล่ียงค่าปรับที่ มี

สาระส าคัญ (ตัวอย่างเช่น การปฏบิัติตามเง่ือนไขการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การปฏบิัติ

ตามข้อก าหนดในการจ่ายช าระหนี้  หรือการปฏบิัติตามข้อก าหนดทางด้านสิ่ งแวดล้อม เป็นต้น) 

ดังนั้น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ

งบการเงิน (ดูย่อหน้าที่  15) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13) 

 
2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  ก53-ก54 
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 3 TSA 250 (ปรับปรุง) 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ มีข้อก าหนดเฉพาะที่ แตกต่างกันส าหรับกฎหมายและข้อบังคับแต่ละ

ประเภทที่ กล่าวข้างต้น โดยกรณีที่ กฎหมายและข้อบังคับเป็นประเภทที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  6(ก) 

ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการด าเนินการเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับนั้น ส่วนกฎหมายและ

ข้อบังคับประเภทที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  6(ข) ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีจะถูกจ ากัดเพียง

การใช้วิธีการตรวจสอบเฉพาะ เพื่ อช่วยให้สามารถพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ที่ อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินเท่านั้น 

8. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักอยู่เสมอว่ามีความเป็นไปได้ที่ วิธีการ

ตรวจสอบอื่ นที่ ใช้เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอาจท าให้พบการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่ ผู้สอบบัญชีควรใส่ใจ เนื่ องจากกฎหมายและข้อบังคับมีผลกระทบต่อกิจการ

อย่างมาก จึงเป็นสิ่ งส าคัญที่ ผู้สอบบัญชีควรด ารงไว้ซึ่ งการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดระยะเวลาการปฏบิัติงานตรวจสอบตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2003  

9. ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบเพิ่ มเติมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่ เกี่ ยวข้องซ่ึงเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกิจการ ซึ่ งอาจมีความแตกต่างหรือ

เกนิกว่าที่ แสดงไว้ในมาตรฐานฉบับนี้และฉบับอื่ น ๆ ตัวอย่างเช่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8) 

(ก) การตอบสนองต่อการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย รวมถึงข้อก าหนดซึ่ ง

เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารอย่างเฉพาะเจาะจงกับผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล  

การประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตาม และการก าหนดว่ามีความ

จ าเป็นที่ ต้องด าเนินการอื่ นใดอกีหรือไม่ 

(ข) การติดต่อสื่ อสารการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้สอบบัญชีอื่ น 

(เช่น การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ) 

(ค) การจัดท าเอกสารหลักฐานเมื่ อพบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

การปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้นอาจท าให้ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับการท างานของ

ผู้สอบบัญชีซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานฉบับนี้ และฉบับอื่ น (เช่น ข้อมูลเกี่ ยวข้องกับความซื่ อสัตย์ของ

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)) 

วนัถือปฏิบติั 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมในหรือ

หลังวันที่  15 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 
3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  15 
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วตัถุประสงค ์

11. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนด

จ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญในงบการเงิน 

(ข) เพื่ อปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการตรวจสอบที่ ระบุ เพื่ อช่วยให้พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่ นที่ อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

(ค) เพื่ อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย 

ในระหว่างการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

ค าจ ากดัความ 

12. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หมายถึง การละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ โดย

กิจการหรือโดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล โดยผู้บริหารหรือบุคคลอื่ นที่ ปฏิบัติงานตามแนวทางของ

กิจการไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่กต็าม ซึ่ งเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับไม่รวมถึงกระท าผิดในลักษณะส่วนตัวโดยไม่เกี่ ยวข้องกบัธุรกรรมของกจิการ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9-ก10) 

ขอ้ก าหนด 

การพิจารณาของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

13. ในการได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

315 (ปรับปรุง)4 ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในเร่ืองทั่วไป ดังต่อไปนี้  

(ก) กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่ ใช้ส าหรับกิจการและอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที่ กิจการ

ประกอบธุรกจิอยู่ 

(ข) วิธกีารที่ กจิการจะปฏบิัติตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11) 

14. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดจ านวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12)  

15. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบดังต่อไปนี้  เพื่ อช่วยให้พบการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่ นที่ อาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13-ก14) 

 
4 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  11 
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(ก) การสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ว่ากิจการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวหรือไม่ 

(ข) การตรวจสอบหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานที่ ออกใบอนุญาตหรือหน่วยงานก ากับดูแล 

ที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี)  

16. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักอยู่เสมอถึงความเป็นไปได้ที่ วิธีการตรวจสอบอื่ น 

ที่ ใช้ อาจท าให้ผู้สอบบัญชีพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับได้ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก15) 

17. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ออกหนังสือ

รับรองว่าได้เปิดเผยข้อมูลที่ ทราบให้กับผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วนแล้วถึงการไม่ปฏิบัติตามหรือ 

ข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ซึ่ งควรน ามาพิจารณาถึงผลกระทบ 

ในการจัดท างบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16) 

18. ในกรณีที่ ไม่พบหรือไม่มีข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็น 

ต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่ นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกิจการ 

นอกเหนือจากที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  13-17 

วิธีการตรวจสอบเมือ่พบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

19. กรณีที่ ผู้สอบบัญชีพบข้อมูลเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือกรณีที่ มี 

ข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ ง (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก17-ก18) 

(ก) ความเข้าใจถึงลักษณะและสถานการณ์ของการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เกดิขึ้น และ 

(ข) ข้อมูลเพิ่ มเติม เพื่ อประเมินผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19) 

20. หากผู้สอบบัญชีสงสัยว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องหารือ เร่ือง

ดังกล่าวกับผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)  

หากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลไม่ให้ข้อมูลที่

เพียงพอเพื่ อสนับสนุนว่ากิจการได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และผู้สอบบัญชีเห็นว่าการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน  

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการขอค าแนะน าทางกฎหมาย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20-ก22) 

21. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซึ่ งข้อมูลที่ เพียงพอเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่ ผู้สอบบัญชีสงสัย ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเห็นของ 

ผู้สอบบัญชีจากการที่ ไม่ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

22. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยซึ่ งมีต่อ

งานสอบบัญชีในด้านอื่ น ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีและความเชื่ อถือได้ของ

หนังสอืรับรอง และด าเนินการอย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23-ก25) 
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การสื่อสารและการรายงานการไม่ปฏิบติัตามหรือข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบั  

การติดต่อสือ่สารเรือ่งการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับทีพ่บหรือสงสยัต่อผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล 

23. ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ ผู้สอบบัญชีพบ

จากการตรวจสอบกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล หากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ เว้นแต่เร่ือง

ดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ ไม่มีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด หรือกรณีที่ ผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

ทุกคนมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการบริหารกิจการจึงได้รับทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามหรือข้อสงสัยว่า 

มีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวจากผู้สอบบัญชี5อยู่แล้ว 

24. หากผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเชื่ อว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ กล่าวถึง 

ในย่อหน้าที่  23 เป็นการกระท าที่ เจตนาและมีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวกับ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลโดยเรว็ที่ สดุเท่าที่ จะท าได้ในทางปฏบิัติ 

25. หากผู้สอบบัญชีสงสัยว่าผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีส่วนเกี่ ยวข้องกบัการไม่ปฏบิัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีอ านาจระดับที่ สูงกว่าในกิจการ  

(ถ้ามี) เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ในกรณีที่ ไม่มีผู้มีอ านาจ

ระดับสูงกว่า หรือหากผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าการสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวไม่ส่งผลให้มีการด าเนินการใด ๆ 

หรือไม่แน่ใจว่าควรจะรายงานผู้ ใด ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการขอค าแนะน า 

ทางกฎหมาย 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับที่พบหรือสงสัยต่อรายงานของ 

ผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26-ก27) 

26. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยมีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน และการไม่ปฏิบัติตามนั้นไม่ได้แสดงหรือเปิดเผยในงบการเงินอย่าง

เพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข หรือแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)6 

27. หากผู้สอบบัญชีถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

ในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อประเมินว่าการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่ อาจมีสาระส าคัญต่องบการเงินได้เกดิขึ้นหรืออาจเกดิขึ้นหรือไม่ ผู้สอบบัญชี

ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขหรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเนื่ องจากการถูกจ ากัด

ขอบเขตการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)7 

 
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  13 

6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  

ย่อหน้าที่  7-8 

7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  7 และ 9 
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28. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่ เนื่ องจาก 

ถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์แทนที่ จะถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดย

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเห็น

ของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) 

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับที่พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอก 

ทีเ่หมาะสม 

29. หากผู้สอบบัญชีพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา

ว่ากฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก28-ก34) 

(ก) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสมหรือไม่ 

(ข) ก าหนดความรับผิดชอบในการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสม ซึ่ งอาจ

จ าเป็นในสถานการณ์นั้นหรือไม่ 

เอกสารหลกัฐาน 

30. ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกในเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ8ถึงการไม่ปฏิบัติตามหรือข้อสงสัยว่า 

มีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35-ก36) 

(ก) วิธีการตรวจสอบที่ ใช้ การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ส าคัญ และข้อสรุปในเร่ือง

ดังกล่าว 

(ข) การปรึกษาหารือถึงเร่ืองที่ ส าคัญเกี่ ยวกบัการไม่ปฏบิัติตามกบัผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบั

ดูแล และหน่วยงานอื่ น รวมถึงวิธีการตอบสนองของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล

ต่อเร่ืองดังกล่าว 

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ความรบัผิดชอบในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  3-9) 

ก1. ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ผู้ บริหารของกิจการมีความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติงานเพื่ อให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของกิจการเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ทั้งนี้

กฎหมายและข้อบังคับอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของกิจการในหลายด้าน ตัวอย่างของผลกระทบ

โดยตรงที่ สุดเช่น ผลกระทบที่ อาจมีต่อข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยเป็นการเฉพาะในงบการเงินของกิจการ 

หรือผลกระทบที่ เกิดจากข้อก าหนดเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

เป็นต้น กฎหมายและข้อบังคับยังอาจระบุถึงสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายบางเร่ืองของกิจการ 

ซึ่ งบางส่วนจะถูกรับรู้ ในงบการเงินของกิจการ นอกจากนี้  กฎหมายและข้อบังคับอาจก าหนด

บทลงโทษในกรณีที่ กจิการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้วย  

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



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ก2. ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นประเภทของนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ กิจการอาจน าไปปฏิบัติ เพื่ อ ช่วย 

ในการป้องกนัและตรวจพบการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

• การติดตามข้อก าหนดทางกฎหมายและการด าเนินการเพื่ อให้แน่ใจได้ว่ามีการก าหนด 

วิธปีฏบิัติงานให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดดังกล่าว 

• การจัดให้มีและการด าเนินการเกี่ ยวกบัระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม 

• การพัฒนา การเผยแพร่ และการปฏบิัติตามข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณของกจิการ 

• การด าเนินการเพื่ อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและมีความเข้าใจ

เกี่ ยวกบัข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณของกจิการ  

• การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณของกิจการ และการด าเนินการ 

ที่ เหมาะสมต่อพนักงานที่ ไม่ปฏบิัติตามข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณของกจิการ 

• การจ้างที่ ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่ อช่วยในการติดตามข้อก าหนดทางกฎหมายต่าง ๆ 

• การจัดให้มีทะเบียนกฎหมายและข้อบังคับที่ ส าคัญซึ่ งกิจการต้องปฏบิัติตามส าหรับอุตสาหกรรม

นั้น ๆ และเอกสารบันทกึข้อร้องเรียนต่าง ๆ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

ในกจิการขนาดใหญ่ นโยบายและวิธปีฏบิัติข้างต้นอาจมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ 

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• หน่วยงานที่ รับผิดชอบในการดูแลการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี  

ก3. การที่ กิจการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ อาจส่งผลให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ อย่างไรกด็ี การตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่

แม้ว่าจะไม่มีสาระส าคัญ แต่อาจมีผลกระทบต่อการสอบบัญชีในด้านอื่ นได้ ตัวอย่างเช่น การพิจารณา

ถึงความซื่ อสตัย์สจุริตของผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล หรือพนักงาน เป็นต้น 

ก4. การพิจารณาว่าการกระท าใดของกิจการเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่นั้น

ก าหนดโดยศาลหรือองค์กรที่ มีอ านาจวินิจฉัยอื่ น ซึ่ งโดยปกติแล้วอยู่นอกเหนือความรู้ความสามารถ

ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี อย่างไรกด็ี การฝึกอบรม ประสบการณ์ และความเข้าใจในกิจการ

และอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจของกิจการ อาจเป็นข้อมูลพื้ นฐานให้แก่ผู้สอบบัญชีในการพิจารณา

ว่าการกระท าใดที่ อาจถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ ผู้ สอบบัญชีควรให้ 

ความสนใจ 

ก5. ข้อก าหนดของกฎหมายบางฉบับอาจมีข้อก าหนดโดยเฉพาะให้ผู้สอบบัญชีต้องรายงานว่ากิจการ 

มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดบางเร่ืองของกฎหมายหรือข้อบังคับหรือไม่ โดยถือเป็นส่วนหนึ่ งของ 

การตรวจสอบงบการเงินด้วย ซึ่ งในกรณีนี้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)9 หรือ

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



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 9 TSA 250 (ปรับปรุง) 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง)10 ได้มีการก าหนดวิธีการระบุความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว นอกจากนี้  ในกรณีที่ มีข้อก าหนดทางกฎหมาย

โดยเฉพาะเกี่ ยวกับการรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องวางแผนการตรวจสอบ

โดยรวมการทดสอบการปฏบิัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับนั้นอย่างเหมาะสม  

ประเภทของกฎหมายและข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

ก6. ลักษณะและสถานการณ์ของกิจการอาจกระทบโดยกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องไม่ว่าเป็นประเภท

ของกฎหมายและข้อบังคับตามที่ อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  6(ก) หรือ 6(ข) หรือไม่ ตัวอย่างกฎหมายและ

ข้อบังคับที่ อาจจัดอยู่ในประเภทตามที่ อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  6 รวมถึงเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบั 

• การทุจริต การคอรัปชั่น และการติดสนิบน 

• การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเงินที่ ได้จากการก่ออาชญากรรม 

• ตลาดทุน และการซื้อขายหลักทรัพย์ 

• การธนาคาร และผลิตภัณฑแ์ละบริการทางการเงินอื่ น 

• การป้องกนัข้อมูล 

• ภาษี เงินบ านาญค้างจ่าย และการจ่ายเงินบ านาญ 

• การป้องกนัสภาพแวดล้อม 

• สขุภาพและความปลอดภัยของประชาชน 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก7. ส าหรับภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการพิจารณา

กฎหมายและข้อบังคับที่ อาจเกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินหรืออาจเกี่ ยวข้องกบัการด าเนินงาน

ด้านอื่ นของกจิการ 

ความรับผิดชอบเพิ่ มเติมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  9) 

ก8. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏบิัติงาน

ตามวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมและกระท าการใด ๆ ที่ เพิ่ มขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุให้ผู้สอบบัญชี

ท าตามขั้นตอนเพื่ อตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย และ

พิจารณาว่าต้องกระท าการใด ๆ เพิ่ มขึ้นหรือไม่ ขั้นตอนดังกล่าวอาจรวมถึงการสื่ อสารเร่ืองการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยกับผู้สอบบัญชีอื่ นภายในกลุ่มกิจการ ซึ่ งรวมถึง

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  หรือผู้สอบ
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินที่ จัดท าตามแม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ” 

ย่อหน้าที่  11  



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 10 TSA 250 (ปรับปรุง) 

บัญชีที่ ปฏิบัติงานให้กับกิจการภายในกลุ่มเพื่ อวัตถุประสงค์อื่ นนอกเหนือจากการตรวจสอบงบ

การเงินของกลุ่มกจิการ11 

ค าจ ากดัความ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก9. การกระท าที่ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงรายการต่าง ๆ ที่ เกิดจากการกระท าโดย

กิจการเอง หรือการกระท าในนามของกิจการ โดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ผู้บริหาร หรือบุคคล

อื่ นที่ ปฏบิัติงานตามแนวทางของกจิการ 

ก10. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงการกระท าผิดในลักษณะส่วนตัวที่ เกี่ ยวข้องกับ

ธุรกรรมของกจิการ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ที่ บุคคลในต าแหน่งผู้บริหารระดับสงูยอมรับสนิบนจาก

ผู้ ขายสินค้าของกิจการและใช้อ านาจส่วนตัวรับประกันการเลือกผู้ ขายสินค้ารายนั้นมาเป็น 

ผู้ให้บริการหรือท าสญัญากบักจิการ 

การพิจารณาของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั  

การท าความเขา้ใจกรอบทางกฎหมายและขอ้บงัคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก11. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในเร่ืองทั่วไปเกี่ ยวกับกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ และวิธีการ

ด าเนินงานของกิจการเพื่ อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับนั้น ผู้สอบบัญชีอาจ

ด าเนินการตามตัวอย่างต่อไปนี้  

• ใช้ความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีที่ มีอยู่เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมที่ กิจการนั้นด าเนินธุรกิจอยู่ 

กฎระเบียบ และปัจจัยภายนอกอื่ น 

• ท าความเข้าใจเกี่ ยวกบักฎหมายและข้อบังคับที่ มีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดจ านวนเงิน

ที่ ต้องรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

• สอบถามผู้บริหารถึงกฎหมายหรือข้อบังคับอื่ น ซึ่ งอาจมีผลกระทบที่ ส าคัญต่อการด าเนินงาน

ของกจิการ 

• สอบถามผู้บริหารถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติของกิจการในส่วนที่ เกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับ 

• สอบถามผู้บริหารถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ ใช้ในการระบุ การประเมิน และการบันทึกบัญชี

ส าหรับค่าความเสยีหายที่ กจิการถูกฟ้องร้อง 

กฎหมายและขอ้บังคับทั่วไป ซึง่มีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทีมี่

สาระส าคัญในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  6 และ 14) 

ก12. กฎหมายและข้อบังคับบางเร่ือง ซึ่ งถูกก าหนดขึ้ นอย่างเหมาะสม และเป็นที่ ทราบโดยทั่วไป โดย

กิจการหรือภายในอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจนั้นและมีความเกี่ ยวข้องกับงบการเงินของกิจการ 

(ตามที่ อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  6(ก)) อาจรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวกบั 
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  ดูตัวอย่างในส่วนที่  225.21-225.22 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่าง

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



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 11 TSA 250 (ปรับปรุง) 

•  รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงิน 

•  ประเดน็การรายงานทางการเงินเฉพาะส าหรับอุตสาหกรรม 

•  การบัญชีส าหรับรายการภายใต้สญัญาของรัฐ 

•  เกณฑค์งค้างหรือการรับรู้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือค่าใช้จ่ายบ าเหนจ็บ านาญ 

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับบางประการอาจเกี่ ยวข้องโดยตรงกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้โดยเฉพาะในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น ความครบถ้วนของส ารองภาษีเงินได้ เป็นต้น) 

ในขณะที่ ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับบางประการอาจเกี่ ยวข้องโดยตรงกับงบการเงิน

โดยรวม (ตัวอย่างเช่น รายการที่ ต้องแสดงในงบการเงินฉบับสมบรูณ์ เป็นต้น) ข้อก าหนดที่ ระบุ

ไว้ในย่อหน้าที่  14 มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ ยวกับการก าหนดจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง  

การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่ นของกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่ น ๆ อาจส่งผลให้กิจการต้องช าระค่าปรับ ถูกด าเนินคดี หรือเกิดผลอื่ นตามมา ต้นทุน 

ที่ เกิดขึ้นนี้ อาจจ าเป็นต้องเปิดเผยในงบการเงิน แต่ไม่ถือว่าเป็นผลกระทบโดยตรงต่องบการเงิน

ตามที่ อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  6(ก) 

วธีิปฏิบติัเพือ่ใหพ้บการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  6 และ 15) 

ก13. ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกฎหมายและข้อบังคับอื่ นบางเร่ือง เนื่ องจากกฎหมาย

และข้อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อพื้นฐานการด าเนินงานของกิจการ (ตามที่ ได้อธบิายไว้ในย่อ

หน้าที่  6(ข)) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ มีผลกระทบต่อพื้ นฐานการด าเนินงานของ

กิจการอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด าเนินงาน หรือประสบปัญหาในการด าเนินงานต่อเนื่ อง

ของกิจการ12 ตัวอย่างเช่น การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในใบอนุญาตหรือข้อก าหนดอื่ นที่ ให้สิทธิใน

การด าเนินงานสามารถท าให้กิจการได้รับผลกระทบดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ธนาคารไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดเกี่ ยวกับทุนหรือการลงทุน) อย่างไรก็ตาม ยังมีกฎหมายและข้อบังคับจ านวนมากที่ มี

เนื้ อหาหลักเกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานของกิจการ  ซึ่ งโดยปกติไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน และไม่

สามารถพบได้โดยระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดท ารายงานทางการเงินของกจิการ 

ก14. ผลกระทบจากกฎหมายและข้อบังคับอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวกับการรายงานทางการเงินจะแตกต่างกนัไปตาม

การด าเนินธุรกิจของกิจการ วิธีการตรวจสอบที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  15 สามารถช่วยให้ผู้สอบบัญชี

เหน็ถึงการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินได้ 

การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับทีผู่ส้อบบญัชีพบจากวธีิการตรวจสอบอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

ก15. วิธีการตรวจสอบที่ ใช้เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอาจท าให้ผู้สอบบัญชีได้พบ

หรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ตัวอย่างของวิธีการตรวจสอบดังกล่าวอาจรวมถึง 
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  ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 
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• การอ่านรายงานการประชุม 

• การสอบถามผู้บริหารของกิจการ และที่ ปรึกษาทางกฎหมายภายในกิจการ หรือที่ ปรึกษา 

ทางกฎหมายภายนอกกิจการเกี่ ยวกับคดีความ ค่าความเสียหายที่ กิจการถูกเรียกร้องรวมถึง

การประเมินค่าความเสียหายดังกล่าว 

• การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียดของประเภทรายการยอดคงเหลือ 

ทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูล 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก16. เนื่ องจากกฎหมายและข้อบังคับอาจมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมาก หนังสอืรับรองจึงเป็นหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ จ าเป็นเกี่ ยวกับความรู้ ของผู้บริหารในเรื่ องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

ที่ พบหรือสงสัย ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน อย่างไรกต็าม หนังสือรับรอง 

ไม่ถือว่าเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยตัวเอง ดังนั้น หนังสือรับรองจึง 

ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีต้องได้มา13 

วิธีการตรวจสอบเมือ่พบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

ขอ้บ่งชี้ถึงการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก17. ผู้ สอบบัญชีอาจพบข้อมูลเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับนอกเหนือจากผล 

การตรวจสอบตามวิธีการในย่อหน้าที่  13-17 (ตัวอย่างเช่น เมื่ อผู้สอบบัญชีรับทราบการไม่ปฏิบัติตาม

จากระบบการรับแจ้งเบาะแส) 

ก18. เร่ืองดังต่อไปนี้อาจเป็นข้อบ่งชี้ ว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

• การถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ หรือการจ่ายค่าปรับหรือ 

ค่าสนิไหมทดแทน 

• รายจ่ายส าหรับค่าบริการที่ ระบุไม่ได้ หรือเงินให้กู้ยืมแก่ที่ ปรึกษา บุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนั พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ 

• ค่านายหน้าจากการขายหรือค่าบริการที่ จ่ายให้ตัวแทนในจ านวนเงินที่ สูงเกินไป เมื่ อเปรียบเทยีบ

กับจ านวนเงินที่ กิจการจ่ายโดยปกติหรือที่ จ่ายกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมหรือเมื่ อเปรียบเทียบ

กบับริการที่ ได้รับจริง 

• การซื้อสนิค้าในราคาสงูหรือต า่กว่าราคาตลาดอย่างมีนัยส าคัญ 

• การจ่ายเงินสดที่ ผิดปกติ การซื้ อโดยช าระเงินในรูปแบบของแคชเชียร์เช็คประเภทไม่ระบ ุ

ชื่ อผู้รับ หรือการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ ระบุเลขที่ ไว้ 

• รายการผิดปกติที่ ท ากบับริษัทที่ จดทะเบียนในประเทศที่ ไม่มีข้อก าหนดทางด้านภาษี 

• การจ่ายช าระค่าสนิค้าหรือบริการไปยังประเทศที่ ไม่ได้เป็นแหล่งผลิตสนิค้าหรือให้บริการ 
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• การจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารควบคุมการจ่ายเงินที่ เหมาะสม 

• ระบบสารสนเทศที่ ไม่ให้ร่องรอยการตรวจสอบที่ เหมาะสม หรือไม่ให้หลักฐานที่ เพียงพอ  

ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือไม่กต็าม 

• รายการที่ ไม่ผ่านการอนุมัติ หรือรายการที่ บันทกึอย่างไม่เหมาะสม 

• การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่ อมวลชนในเชิงลบ 

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมินของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  19(ข)) 

ก19. ประเดน็ที่ เกี่ ยวข้องกบัการประเมินของผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบที่ อาจเกดิขึ้นต่องบการเงินรวมถึง 

• ผลกระทบทางการเงินที่ มีต่องบการเงินจากการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือ

สงสัย ตัวอย่างเช่น ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย การถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์ 

การถูกบังคับให้เลิกกจิการ และการฟ้องร้อง 

• การพิจารณาว่าจะต้องเปิดเผยผลกระทบทางการเงินที่ อาจเกดิขึ้นหรือไม่ 

• การพิจารณาผลกระทบทางการเงินที่ อาจเกิดขึ้ นว่ามีความร้ายแรง ซึ่ งท าให้เกิดข้อสงสัย

เกี่ ยวกบัความถูกต้องตามควรของงบการเงินหรือท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลบิดเบือนไปจาก

ข้อเทจ็จริงหรือไม่  

วิธีการตรวจสอบและการติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอ้บงัคับทีพ่บหรือสงสยั (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก20. ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องหารือเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ สงสัยกับผู้บริหาร 

ในระดับที่ เหมาะสม และกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) เพราะอาจสามารถ

ให้หลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมได้ เช่น ผู้สอบบัญชีอาจขอค ายืนยันว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) มีความเข้าใจเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับรายการหรือเหตุการณ์ที่ ท าให้เกิดข้อสงสัยถึงการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับ เป็นต้น 

ก21. อย่างไรก็ตาม กฎหมายหรือข้อบังคับในบางประเทศอาจบังคับเกี่ ยวกับการติดต่อสื่ อสารของ 

ผู้สอบบัญชีในเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแล โดยอาจห้ามติดต่อสื่ อสารหรือกระท าการใด ๆ เฉพาะเร่ืองที่ อาจส่งผลเสียต่อการสืบสวนโดย 

ผู้มีอ านาจที่ เหมาะสม ทั้งเร่ืองที่ พบ ข้อสงสัย การกระท าที่ ผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้งเตือนกจิการ 

ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย

ต่อผู้มีอ านาจที่ เหมาะสมตามพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ในบางสถานการณ์

ดังกล่าว ประเดน็ที่ พิจารณาโดยผู้สอบบัญชีอาจซับซ้อนและผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสม

ที่ จะขอค าปรึกษาทางกฎหมาย 

ก22. หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ เพียงพอแก่

ผู้สอบบัญชีว่า กิจการได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสม

ในการหารือกับที่ ปรึกษาทางกฎหมายภายในกิจการหรือภายนอกกิจการเกี่ ยวกับการใช้กฎหมาย
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และข้อบังคับในสถานการณ์นั้น ซึ่ งรวมถึงความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการทุจริตและผลกระทบที่ อาจ

เกิดขึ้ นต่องบการเงิน ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่ จะหารือกับที่ ปรึกษาทาง

กฎหมายของกิจการหรือในกรณีที่ ผู้สอบบัญชียังไม่พอใจกับความเห็นของที่ ปรึกษาทางกฎหมาย

ของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมในการหารือกับที่ ปรึกษาทางกฎหมายบนเกณฑ์

การรักษาความลับระหว่างบุคคลอื่ นในส านักงานเดียวกัน ส านักงานเครือข่าย องค์กรวิชาชีพ หรือ 

ที่ ปรึกษากฎหมายของผู้สอบบัญชีเองเพื่ อประเมินว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

หรือไม่ รวมถึงความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการทุจริต ผลกระทบทางกฎหมายที่ ตามมาซึ่ งอาจเกิดขึ้ น 

และการด าเนินการต่อไปของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 

การประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับทีพ่บหรือสงสยั (อ้างถึงย่อหน้าที่  22) 

ก23. ตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  22 ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยซึ่ งมีต่องานสอบบัญชีในด้านอื่ น รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงของ

ผู้สอบบัญชีและความเชื่ อถือได้ของหนังสือรับรอง การพิจารณาผลกระทบต่อการสอบบัญชีจาก 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยจะขึ้นอยู่กับความเกี่ ยวพันของการกระท าผิด 

และการปกปิดการกระท าผิด (ถ้ามี) ของกิจกรรมการควบคุมเฉพาะเรื่ องและต าแหน่งของผู้บริหาร

หรือบุคคลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งปฏิบัติงานให้กิจการหรือปฏิบัติตามแนวทางของกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในกรณีที่ ผู้มีอ านาจระดับสูงสุดของกจิการมีส่วนเกี่ ยวข้องกบัการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ด้วย ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  9 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้องของผู้สอบบัญชีอาจให้ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตามที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  22 

ก24. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ อาจเป็นสาเหตุให้ผู้สอบบัญชีประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อความเชื่ อถือได้ของหนังสอืรับรองที่ ได้รับจากผู้บริหารและ

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) รวมถึง 

•  ผู้สอบบัญชีสงสัยหรือได้รับหลักฐานการมีส่วนร่วมหรือเจตนาเข้าไปมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ในการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับใด ๆ 

•  ผู้สอบบัญชีทราบว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) รับรู้ถึง 

การไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว การขัดแย้งต่อกฎหมายและข้อก าหนดด้านกฎหมาย และ 

ไม่รายงานหรืออนุมัติการไม่รายงานเร่ืองดังกล่าวต่อผู้มีอ านาจที่ เหมาะสมภายในเวลาตามที่

สมควร 

ก25. ในบางสถานการณ์ที่ ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ามี 

ความจ าเป็นต้องถอนตัวจากงานสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแลไม่ด าเนินการแก้ไขตามที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเหมาะสมในสถานการณ์นั้น หรือการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยนั้นท าให้เกิดค าถามเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์ของผู้บริหารหรือ

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล แม้ว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับนั้นจะไม่มีผลกระทบ
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อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการได้มาซึ่ ง

ค าแนะน าทางกฎหมายเพื่ อตัดสินใจว่าเหมาะสมที่ จะถอนตัวจากงานสอบบัญชีหรือไม่ เมื่ อผู้สอบบัญชี

ตัดสนิใจว่าการถอนตัวจากงานสอบบัญชีนั้นเหมาะสม การถอนตัวนั้นไม่ถือว่าทดแทนการปฏบิัติตาม

ความรับผิดชอบอื่ นภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อ

ตอบสนองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย นอกจากนี้  ย่อหน้าที่  ก9 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22014 ระบุว่าบางข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณก าหนดให้ผู้สอบบัญชี 

คนก่อนรับค าร้องขอจากผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้รับงานต่อ ในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ ยวกับ

การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับให้กบัผู้สอบบัญชีที่ รับงานต่อ 

การติดต่อสื่อสารและการรายงานการไม่ปฏิบติัตามหรือขอ้สงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบั 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับที่พบหรือสงสัยต่อรายงานของ 

ผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  26-28) 

ก26. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยจะถูกสื่ อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีเมื่ อ

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  26-28 ผู้สอบบัญชี

อาจสื่ อสารการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยในรายงานของผู้ สอบบัญชี 

ในสถานการณ์อื่ น เช่น 

•  เมื่ อผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อการรายงานอื่ นนอกเหนือจากความรับผิดชอบ  

ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  43 ของมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 

•  เมื่ อผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยเป็น

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและสื่ อสารเร่ืองนี้ ตามที่ กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

70115 เว้นแต่ปฏบิัติตามย่อหน้าที่  14 ของมาตรฐานดังกล่าว 

• ในบางกรณีที่ สามารถท าได้ เมื่ อผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลไม่ด าเนินการแก้ไขตามที่

ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเหมาะสมในสถานการณ์นั้น และการถอนตัวจากงานสอบบัญชีนั้นเป็นไป

ไม่ได้ (ดูย่อหน้าที่  25) ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงการบรรยายเร่ืองการไม่ปฏิบัติตาม 

ที่พบหรือสงสยัในวรรคเร่ืองอื่ นตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)16 

ก27. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจจ ากัดการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเร่ืองต่อสาธารณะ ไม่ว่าโดยผู้บริหาร  

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล หรือผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น กฎหมายหรือข้อบังคับอาจห้ามติดต่อสื่ อสาร

หรือกระท าการใด ๆ เฉพาะเร่ืองที่ อาจส่งผลเสียต่อการสบืสวนโดยผู้มีอ านาจที่ เหมาะสม ทั้งเร่ืองจริงที่

พบหรือสงสัย การกระท าที่ ผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้งเตือนกิจการ เมื่ อผู้สอบบัญชีตั้งใจสื่ อสารเร่ือง

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยในรายงานของผู้สอบบัญชีตามสถานการณ์ที่
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” 

15
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเรื่ องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

16
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่ นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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 16 TSA 250 (ปรับปรุง) 

แสดงในย่อหน้าที่  ก26 หรืออีกนัยหนึ่ ง ในบางสถานการณ์ กฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวอาจมี

ผลกระทบต่อความสามารถของผู้สอบบัญชีในการอธิบายเร่ืองนั้นหรือการออกรายงานของผู้สอบบัญชี 

ในกรณีดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาการได้มาซึ่ งค าแนะน าทางกฎหมายเพื่ อใช้ตัดสินใจ

ด าเนินการอย่างเหมาะสม 

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับทีพ่บหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่

เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  29) 

ก28. รายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่

เหมาะสม อาจจ าเป็นหรือเหมาะสมในสถานการณ์นั้น เพราะ 

•  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

รายงาน (ดูย่อหน้าที่  ก29) 

•  ผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่าการรายงานเป็นการกระท าที่ เหมาะสมเพื่ อตอบสนองต่อการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยตามที่ กล่าวไว้ในข้อก าหนดจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้อง (ดูย่อหน้าที่  ก30) หรือ 

•  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องให้สิทธิผู้สอบบัญชีในการท า

เช่นนั้น (ดูย่อหน้าที่  ก31) 

ก29. ในบางประเทศ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้ 

ผู้สอบบัญชีรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากบัดูแล

ภายนอกที่ เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ ข้อก าหนดตามกฎหมายที่ มีอยู่ ก าหนดให้ส าหรับ

ผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินเพื่ อให้รายงานถึงการเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าเกิดขึ้นของการไม่ปฏิบั ติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เช่นเดียวกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ  ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชี

อาจจ าเป็นต้องรายงานการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อผู้มีอ านาจที่ เหมาะสมในกรณีที่ ผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลเพิกเฉยต่อการแก้ไข 

ก30. ในกรณีอื่ น ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีต้องตัดสินใจว่า 

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแล

ภายนอกที่ เหมาะสมเป็นการกระท าที่ เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณก าหนดให้ผู้สอบบัญชีท าตามข้ันตอนเพื่ อตอบสนองต่อการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย และพิจารณาว่าต้องกระท าการใด ๆ เพิ่ มขึ้นหรือไม่ ซึ่ งอาจรวมถึง 

การรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสม17 ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณชี้ แจงว่า 
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 ดูตัวอย่างในส่วนที่  225.29 และ 225.33-225.36 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชี

ระหว่างประเทศ (IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) 
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การรายงานดังกล่าวไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ การรักษาความลับของลูกค้าตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณ18 

ก31. แม้ว่ากฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องไม่รวมถึงข้อก าหนดซึ่ ง

ตอบสนองต่อการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย กฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดนั้นอาจให้สิทธิผู้สอบบัญชีรายงานการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ขณะที่ ตรวจสอบงบการเงิน

ของสถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจมีสิทธิตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ จะปรึกษาหารือเร่ืองการไม่

ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสยักบัคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

ก32. ในสถานการณ์อื่ น การรายงานการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสยัต่อหน่วยงาน

ก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมอาจถูกจ ากัดโดยหน้าที่ ในการรักษาความลับของลูกค้าตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

ก33. การก าหนดตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  29 อาจเกี่ ยวข้องกับข้อพิจารณาที่ ซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาขอค าปรึกษาจากภายใน (เช่น ภายใน

ส านักงานหรือส านักงานเครือข่าย) หรือขอค าปรึกษาจากหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือ

องค์กรวิชาชีพบนพื้นฐานการรักษาความลับ (ถ้าการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ 

หรือไม่ฝ่าฝืนหน้าที่ ในการรักษาความลับของลูกค้า) ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาการได้มาซึ่ งค าแนะน า

ทางกฎหมายเพื่ อให้เข้าใจถึงทางเลือกของผู้สอบบัญชี และผลกระทบทางวิชาชีพหรือทางกฎหมาย

จากการด าเนินการที่ เฉพาะเจาะจง 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก34. ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ รายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือ

สงสยัต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลหรือรายงานไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  30) 

ก35. เอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย 

อาจรวมถึง 

•  ส าเนาบันทกึหรือเอกสารหลักฐาน 

•  รายงานการประชุมเกี่ ยวกบัการปรึกษาหารือกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล หรือ

บุคคลภายนอกกจิการ 

ก36. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดข้อก าหนดในเอกสาร

หลักฐานเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสยั19 

 
18

 ดูตัวอย่างในส่วนที่  140.7 และ 225.35 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่าง

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

19
  ดูตัวอย่างในส่วนที่  225.37 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชี ระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2016) 


