
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

   

  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 230  เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ               



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

   

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 230 - เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ที�เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํ�าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั�งนี� ขั�นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับ    การพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี� ได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํ �ามาตรฐานที�ออกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั�งหมดที�ได้รับการอนุมัติคือข้อความที�เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 230 - เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ © 2010 สงวนลิขสทิธิ1โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 - เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ © 2012 สงวนลิขสิทธิ1โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 เนื� องจาก International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ไ ด้ เผ ยแพ ร่  Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2016-2017 Edition เมื �อ ว ันที � 20 ธ ันวาคม  ค .ศ . 2016 (ISBN: 978-1-60815-318-8) ซึ �งม ีก ารปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีหลายฉบับตาม Addressing disclosures in the audit of financial statements project และ Auditor Reporting project ดังนั�น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงปรับปรุง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 - เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ (แปลจาก ISA230, Audit Documentation) โดยปรับปรุงเนื� อหาและถ้อยคาํบางส่วนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงข้างต้น (ดังแสดงในส่วนที�แรเงา) สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินที�มีงวดสิ� นสุดในหรือหลังวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แต่เนื�องด้วยข้อกาํหนดที�สาํคัญของมาตรฐานการสอบฉบับนี� ไม่เปลี�ยนแปลง ดังนั�น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี� จึงเป็นวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ�งสอดคล้องกับวันถือปฏบัิติที�ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 230 เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ 
(ถอืปฏบิตักิบัการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับงวดสิ�นสดุในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555) สารบญั 

 ย่อหนา้ที
 คํานาํ ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี�  1 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 2-3 วันถือปฏบัิติ 4 วตัถุประสงค ์ 5 คําจํากดัความ 6 ขอ้กําหนด การจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัทว่งท ี 7 เอกสารหลักฐานเกี�ยวกบัวิธีการตรวจสอบที�ใช้และหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ 8-13 การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั�นสดุท้าย 14-16 การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื
น การจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัทว่งท ี ก1 เอกสารหลักฐานเกี�ยวกบัวิธีการตรวจสอบที�ใช้และหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ ก2-ก20 การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั�นสดุท้าย ก21-ก24 ภาคผนวก ข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี�ยวกับเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื�น  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี$  1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี� เกี�ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบในการตรวจสอบงบการเงิน ภาคผนวกกล่าวถึงมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื�นที�มีข้อกาํหนดและแนวปฏิบัติโดยเฉพาะเกี�ยวกับเอกสารหลักฐาน ข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี�ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื�นไม่ได้จาํกัดการนํามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี� ไปปฏิบัติ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจมีข้อกาํหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัเอกสารหลักฐาน ลกัษณะและวตัถุประสงคข์องเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ 2. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที�เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี�และเป็นไปตามข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี�ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีที�เกี�ยวข้องฉบับอื�น ให้ (ก) หลักฐานที�แสดงถึงเกณฑ์ของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ� งข้อสรุปเกี�ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี1 และ (ข) หลักฐานที�แสดงว่าได้มีการวางแผนและปฏบัิติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 3. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีวัตถุประสงค์อื�นหลายประการ ซึ�งรวมถึง 
• ช่วยกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบในการวางแผนและปฏบัิติงานตรวจสอบ 
• ช่วยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบที�รับผิดชอบในการควบคุมดูแล กาํหนดแนวทางและควบคุมดูแลงานตรวจสอบ และปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2202 
• ช่วยให้สามารถระบุความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที�มีต่องานที�ทาํได้เกบ็รักษาบันทกึของเรื�องต่าง ๆ ที�มีความสาํคัญต่อเนื�องเพื�อการตรวจสอบในอนาคต 
• ช่วยให้สามารถปฏิบัติการสอบทานการควบคุมคุณภาพและตรวจทานได้ ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 13 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2204 
• ช่วยให้สามารถปฏบัิติการตรวจทานโดยหน่วยงานภายนอกได้ ตามข้อกาํหนดทางกฎหมายหรือข้อกาํหนดอื�นที�เกี�ยวข้อง 

                                                 
1 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน   การสอบบัญชี” ย่อหน้าที
 11 
2 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที
 15-17 
3  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที
 1 “การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที
ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื
อมั
นอื
นตลอดจนบริการเกี
ยวเนื
อง” ย่อหน้าที
 32-33, 35-38 และ 48 
4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที
 2 
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วนัถอืปฏิบติั 4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี�  ให้ถือปฏบัิติกับการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 วตัถุประสงค ์5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือเพื�อจัดทาํเอกสารหลักฐานที�เป็น (ก) บันทกึที�เพียงพอและเหมาะสมเกี�ยวกบัเกณฑใ์นการได้มาซึ�งรายงานของผู้สอบบัญชี และ (ข) หลักฐานที�แสดงว่าได้มีการวางแผนและปฏบัิติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  คําจํากดัความ 6. เพื�อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปนี�มีความหมายดังนี�  (ก) เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ หมายถึง บันทกึของวิธกีารตรวจสอบที�ใช้ หลักฐานการสอบบัญชีที�เกี�ยวข้องที�ได้รับ และข้อสรุปที�ได้จากผลการตรวจสอบ (บางครั�งอาจใช้  คาํว่า “กระดาษทาํการ”)  (ข) แฟ้มงานตรวจสอบ หมายถึง แฟ้มหนึ�งแฟ้มหรือมากกว่า หรือสื�อบันทกึข้อมูลอื�นหนึ�งสื�อหรือมากกว่า โดยอยู่ในรูปแบบเอกสารหลักฐานหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งใช้จัดเกบ็ข้อมูลเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบงานใดงานหนึ�งโดยเฉพาะ (ค) ผู้สอบบัญชีที�มีประสบการณ์ หมายถึง บุคคลคนหนึ�ง (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกสาํนักงาน) ซึ�งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและมีความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลเกี�ยวกบั (1) กระบวนการการตรวจสอบ (2) มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง (3) สภาพแวดล้อมทางธุรกจิที�กจิการดาํเนินธุรกจิอยู่ และ (4) ประเดน็เกี�ยวกบัการตรวจสอบและการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกบัอุตสาหกรรมของกจิการ ขอ้กําหนด การจดัทําเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงที 7. ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงท ี(อ้างถึงย่อหน้าที� ก1) 
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เอกสารหลกัฐานเกี
ยวกบัวิธีการตรวจสอบที
ใชแ้ละหลกัฐานการสอบบญัชีที
ไดร้บั รูปแบบ เนื�อหา และขอบเขตของเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ 8. ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที�เพียงพอเพื�อให้ผู้สอบบัญชีที�มีประสบการณ์และไม่เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบนั�นมาก่อน สามารถเข้าใจเรื�องต่อไปนี� ได้   (อ้างถึงย่อหน้าที� ก2-ก5 และ ก16-ก17) (ก) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที�ใช้เพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที� ก6-ก7) (ข) ผลของวิธกีารตรวจสอบที�ใช้และหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ และ (ค) เรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญที�เกิดขึ�นระหว่างการตรวจสอบ ข้อสรุปที�ได้จากเรื�องดังกล่าว และดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพที�สาํคัญที�ใช้เพื� อให้ได้ข้อสรุปดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที� ก8-ก11) 9. ในการบันทกึลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที�ใช้ ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึ (ก) ชื�อหรือลักษณะเฉพาะของรายการต่าง  ๆหรือเรื�องต่าง  ๆที�ถูกทดสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก12) (ข) ผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบและวันที�ที�งานดังกล่าวเสรจ็สมบูรณ์ และ (ค) ผู้สอบทานงานตรวจสอบ วันที�และขอบเขตของการสอบทานดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที� ก13) 10. ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึการปรึกษาหารือเกี�ยวกับเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล และบุคคลอื�น รวมถึงลักษณะของเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญที�ได้ปรึกษาหารือตลอดจนวันที�และบุคคลที�ได้ปรึกษาหารือ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก14) 11. หากผู้สอบบัญชีพบข้อมูลที�ไม่สอดคล้องกับข้อสรุปขั�นสุดท้ายของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับเรื�องที�สาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกว่าผู้สอบบัญชีได้ดําเนินการกับความไม่สอดคล้องดังกล่าวอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที� ก15) การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที�เกี �ยวขอ้ง 12. ในสถานการณ์ที�ไม่ปกติ หากผู้สอบบัญชีเหน็ว่ามีความจาํเป็นที�จะไม่ปฏบัิติตามข้อกาํหนดที�เกี�ยวข้องข้อใดข้อหนึ�งในมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึว่าใช้วิธกีารตรวจสอบที�เป็นทางเลือกอย่างไรเพื�อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของข้อกาํหนดนั�น และเหตุผลของการไม่ปฏบัิติตามข้อกาํหนดนั�น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก18-ก19) เรื�องที�เกิดขึ�นภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี 13. ในสถานการณ์ที�ไม่ปกติ หากผู้สอบบัญชีใช้วิธกีารตรวจสอบใหม่หรือวิธีการตรวจสอบเพิ�มเติม หรือได้มาซึ�งข้อสรุปใหม่ ภายหลังวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องบันทึก (อ้างถึงย่อหน้าที� ก20) (ก) สถานการณ์ที�พบ 
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(ข) วิธีการตรวจสอบใหม่หรือวิธีการตรวจสอบเพิ�มเติมที�ใช้ หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ และข้อสรุปที�ได้ ตลอดจนผลกระทบของข้อสรุปดังกล่าวต่อรายงานของผู้สอบบัญชี และ (ค) วันที�และบุคคลที�ปรับเปลี�ยนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ อันเนื� องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนวันที�และบุคคลที�สอบทานการปรับเปลี�ยนนั�น  การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั$นสุดทา้ย 14. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบในแฟ้มงานตรวจสอบ และดาํเนินการให้กระบวนการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั�นสุดท้ายเสรจ็สมบูรณ์อย่างทนัท่วงทีภายหลังวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที� ก21-ก22) 15. หลังจากการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั�นสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้สอบบัญชีต้องไม่ลบหรือทิ� งเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบใด ๆ ก่อนวันสิ� นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบนั�น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก23) 16. ในสถานการณ์ที�นอกเหนือจากที�กล่าวในย่อหน้าที� 13 ที�ผู้สอบบัญชีเหน็ว่ามีความจาํเป็นต้องปรับเปลี�ยนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที�มีอยู่ หรือเพิ�มเติมเอกสารหลักฐานของ   งานตรวจสอบใหม่ ภายหลังจากที�การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั�นสดุท้ายเสรจ็สมบูรณ์แล้ว ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกเรื�องต่อไปนี�  โดยไม่ต้องคาํนึงถึงลักษณะของการปรับเปลี�ยนหรือการเพิ�มเติมดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที� ก24) (ก) เหตุผลโดยเฉพาะเจาะจงในการปรับเปลี�ยนหรือเพิ� มเติมเอกสารหลักฐานของ       งานตรวจสอบ และ (ข) วันที�และบุคคลที�ปรับเปลี�ยนหรือเพิ�มเติมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ตลอดจนวันที�และบุคคลที�สอบทานการปรับเปลี�ยนหรือเพิ�มเติมนั�น 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอืน การจดัทําเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงที (อ้างถึงย่อหน้าที� 7) ก1. การจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที�เพียงพอและเหมาะสมอย่างทนัท่วงท ีช่วยเพิ�มคุณภาพของการตรวจสอบ และช่วยให้การสอบทานและการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับและข้อสรุปที�ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลก่อนที�รายงานของผู้สอบบัญชีจะเสร็จสิ� น เอกสารหลักฐานที�จัดทาํขึ� นภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจมีความถูกต้องน้อยกว่าเอกสารหลักฐานที�จัดทาํขึ�นในขณะที�ปฏบัิติงานตรวจสอบนั�น เอกสารหลกัฐานเกี
ยวกบัวิธีการตรวจสอบที
ใชแ้ละหลกัฐานการสอบบญัชีที
ไดร้บั รูปแบบ เนื�อหา และขอบเขตของเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 8) ก2. รูปแบบ เนื�อหาและขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบขึ�นอยู่กบัหลายปัจจัย เช่น 
• ขนาดและความซับซ้อนของกจิการ 
• ลักษณะของวิธกีารตรวจสอบที�ใช้ 
• ความเสี�ยงที�ระบุไว้จากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 
• ความสาํคัญของหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ 
• ลักษณะและขอบเขตของข้อยกเว้นที�พบ 
• ความจาํเป็นที�จะต้องบันทกึข้อสรุปหรือเกณฑ์ในการได้มาซึ�งข้อสรุป ซึ�งไม่สามารถระบุได้ทนัทจีากเอกสารหลักฐานของงานที�ทาํหรือหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ 
• วิธกีารและเครื�องมือตรวจสอบที�ใช้ ก3. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจถูกบันทึกบนกระดาษหรือบนสื�อบันทึกข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื�อบันทกึข้อมูลอื�น ตัวอย่างของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบรวมถึง 
• แนวการสอบบัญชี 
• การวิเคราะห์ 
• บันทกึประเดน็ต่าง ๆ 
• สรุปเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญ 
• หนังสอืยืนยันและหนังสอืรับรอง 
• รายการเพื�อตรวจสอบ  
• จดหมายโต้ตอบ (รวมถึงจดหมายอเิลก็ทรอนิกส)์ เกี�ยวกบัเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญ  ผู้สอบบัญชีอาจรวมสรุปย่อหรือสาํเนาข้อมูลเอกสารของกิจการ (ตัวอย่างเช่น สัญญาและข้อตกลงที�สาํคัญและเฉพาะเจาะจง) เป็นส่วนหนึ�งของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ อย่างไรกต็าม เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบไม่ได้ทดแทนรายการบันทึกทางบัญชีของกจิการ 
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ก4. ผู้สอบบัญชีไม่ต้องรวมกระดาษทาํการและงบการเงินฉบับร่างที�ถูกเปลี�ยนแทนแล้ว บันทึกที�แสดงให้เหน็ถึงความคิดที�ยังไม่มีข้อสรุปหรือความคิดเริ�มแรก สาํเนาชุดก่อน ๆ ของเอกสารที�ได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี�ยวกับการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดเกี�ยวกบัเรื�องอื�น ๆ แล้ว และสาํเนาของเอกสารต่าง ๆ ไว้ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ก5. คาํอธิบายที�เป็นวาจาของผู้สอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่หลักฐานที�เพียงพอสาํหรับงานที�ผู้สอบบัญชีได้ทาํหรือข้อสรุปที�ผู้สอบบัญชีได้ แต่อาจใช้อธิบายข้อมูลในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ หรือทาํให้ข้อมูลในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีความชัดเจนขึ�น เอกสารหลักฐานเกี�ยวกบัการปฏบัิติตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที� 8(ก)) ก6. โดยหลักการแล้ว การปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี� จะทาํให้เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื�นมีข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี�ยวกับเอกสารหลักฐาน ซึ�งมีวัตถุประสงค์เพื� อให้การนํามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี� ไปปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ที� เฉพาะของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื�นเหล่านั�นมีความชัดเจนขึ� น ข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี�ยวกับเอกสารหลักฐานของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื�นไม่ได้จาํกัดการนาํมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี�ไปปฏบัิติ นอกจากนี�  การไม่มีข้อกาํหนดเกี�ยวกบัเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใดฉบับหนึ�งนั�น ไม่ได้เป็นการชี� แนะว่าไม่ต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานเพื�อการปฏบัิติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั�น ก7. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบให้หลักฐานที�แสดงว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นหรือไม่สามารถกระทาํได้ในทางปฏบัิติที�จะบันทกึทุกเรื�องที�พิจารณาหรือทุกดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพที�ใช้ในการตรวจสอบหนึ�ง ๆ  นอกจากนี�  ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องบันทึกเกี�ยวกับการปฏิบัติตามเรื�องต่าง ๆ แยกไว้ต่างหาก (ดังเช่นในรายการเพื�อตรวจสอบ) หากเอกสารที�อยู่ในแฟ้มงานตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงการปฏบัิติตามนั�นได้ ตัวอย่างเช่น 
• การมีแผนการตรวจสอบที�มีการบันทึกไว้อย่างเพียงพอ แสดงให้เหน็ว่าผู้สอบบัญชีได้วางแผนการตรวจสอบแล้ว 
• การมีหนังสือตอบรับงานที�ลงลายมือชื�อแล้วในแฟ้มงานตรวจสอบ แสดงให้เหน็ว่าผู้สอบบัญชีได้เหน็ชอบกับข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล (ถ้ามี) แล้ว 
• รายงานของผู้สอบบัญชีที�มีการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างมีเงื�อนไขอย่างเหมาะสม แสดงให้เหน็ว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏบัิติตามข้อกาํหนดเกี�ยวกับการแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไขภายใต้สถานการณ์ที�ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว 
• สาํหรับข้อกาํหนดที�ต้องนาํไปปฏบัิติตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ การปฏบัิติตามข้อกาํหนดดังกล่าวอาจแสดงให้เหน็ในแฟ้มงานตรวจสอบได้หลายวิธ ี
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o ตัวอย่างเช่น การบันทกึการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้ถูกบันทกึเฉพาะเจาะจง แต่กระนั�น เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจให้หลักฐานที�แสดงถึงการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ�งหลักฐานดังกล่าวอาจรวมถึงวิธีการตรวจสอบโดยเฉพาะที�ใช้เพื� อยืนยันความถูกต้องของคําตอบของผู้บริหารต่อข้อซักถามของผู้สอบบัญชี 
o ในทาํนองเดียวกัน การที�ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบรับผิดชอบในการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีนั�น อาจแสดงให้เหน็ได้หลายวิธใีนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ซึ�งอาจรวมถึงเอกสารหลักฐานที�แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานในขั�นตอนต่าง ๆ ของการตรวจสอบอย่างทนัท่วงท ีเช่น การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือในกลุ่มตามที�กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)5 เอกสารหลักฐานเกี�ยวกับเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญและการใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพที�สาํคัญที�เกี�ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที� 8(ค)) ก8. การพิจารณาความสาํคัญของเรื�องใดเรื�องหนึ�ง ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์อย่างมีหลักเกณฑ ์ตัวอย่างของเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญรวมถึง 

• เรื�องต่าง ๆ ที�ก่อให้เกิดความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญ (ตามที�กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง))6 
• ผลของวิธีการตรวจสอบแสดงให้เหน็ว่า (ก) งบการเงินอาจแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ หรือ (ข) มีความจาํเป็นที�จะต้องปรับเปลี�ยนความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที�ผู้สอบบัญชีประเมินไว้และการตอบสนองต่อความเสี�ยงดังกล่าวของผู้สอบบัญชี 
• สถานการณ์ที�เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีมีความยุ่งยากมากในการนาํวิธกีารตรวจสอบที�จาํเป็นไปปฏบัิติ 
• เรื�องที�พบที�อาจเป็นเหตุให้มีการแสดงความเหน็แบบที�เปลี�ยนแปลงไป หรือการเพิ�มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชี ก9. ปัจจัยสาํคัญในการพิจารณารูปแบบ เนื� อหา และขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบเกี�ยวกับเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญ คือขอบเขตของการใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพใน การปฏบัิติงานและการประเมินผล การบันทกึการใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพที�สาํคัญที�ใช้ 

                                                 
5  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี
ยงจากการแสดงข้อมูลที
ขัดต่อข้อเทจ็จริง       อนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที
 10 
6  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที
 4(จ) 
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ช่วยอธบิายข้อสรุปของผู้สอบบัญชีและสนับสนุนคุณภาพของดุลยพินิจนั�น เรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญดังกล่าวเป็นที�สนใจโดยเฉพาะแก่ผู้ที�รับผิดชอบในการสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ รวมถึงผู้ที�ปฏิบัติงานตรวจสอบในครั�งต่อ ๆ ไป เมื�อสอบทานเรื�องต่าง ๆ ที�มีความสาํคัญต่อเนื�อง (ตัวอย่างเช่น การสอบทานย้อนหลังของประมาณการทางบัญชี) ก10. ในกรณีที�เรื�องต่าง ๆ และการใช้ดุลยพินิจมีความสาํคัญ ตัวอย่างของสถานการณ์ต่าง ๆ ที�เหมาะสมที�จะจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบเกี�ยวกับการใช้ดุลยพินิจเยี�ยง     ผู้ประกอบวิชาชีพ ตามที�กาํหนดในย่อหน้าที� 8 รวมถึง 
• เหตุผลของข้อสรุปของผู้สอบบัญชี เมื�อข้อกาํหนดระบุว่าผู้สอบบัญชี “ต้องพิจารณา” ข้อมูลหรือปัจจัยบางประการ และการพิจารณานั�นมีความสําคัญในบริบทของ     งานตรวจสอบนั�น 
• เกณฑ์ในการได้มาซึ�งข้อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับความสมเหตุสมผลของเรื�องที�ใช้ดุลยพินิจที�ขึ� นอยู่กับความเห็นส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที�สาํคัญ) 
• เกณฑ์ในการได้มาซึ� งข้อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับความแท้จริงของเอกสาร        เมื�อสถานการณ์ที�พบระหว่างการตรวจสอบเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีเชื�อว่าเอกสารนั�น   อาจไม่ใช่เอกสารที�แท้จริง และได้มีการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเพิ�มเติม (เช่น การใช้ผู้เชี�ยวชาญหรือการขอคาํยืนยันอย่างเหมาะสม) 
• เมื�อนาํมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7017 ไปปฏิบัติใช้ การกาํหนดเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือการกาํหนดว่าไม่มีเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบที�จะสื�อสาร ก11. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า การจัดทาํและเกบ็บทสรุป (บางครั�งเรียกว่า บันทึกการเสร็จสิ�นการตรวจสอบ) ไว้เป็นส่วนหนึ�งของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบนั�นมีประโยชน์ บทสรุปดังกล่าวอธิบายเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญที�พบระหว่างการตรวจสอบและการดาํเนินการกับเรื�องนั�น หรือรวมถึงการอ้างอิงไปยังเอกสารหลักฐานสนับสนุนอื�นที�เกี�ยวข้องซึ�งกล่าวถึงเรื�องดังกล่าว บทสรุปอาจช่วยให้การสอบทานและการตรวจทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสทิธผิลและประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการตรวจสอบที�มีขนาดใหญ่และซับซ้อน นอกจากนี�  การจัดทาํบทสรุปดังกล่าวอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเกี�ยวกับเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญ อีกทั�งยังอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีที�เกี�ยวข้องข้อใดข้อหนึ�งหรือไม่จากวิธีการตรวจสอบที�ใช้และข้อสรุปที�ได้ ซึ�งอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีได้  

                                                 
7 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื
อสารเรื
องสาํคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  
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การระบุรายการต่าง ๆ หรือเรื�องต่าง ๆ ที�ถูกทดสอบและการระบุผู ้จ ัดทําและผู ้สอบทาน          (อ้างถึงย่อหน้าที� 9) ก12. การบันทึกชื�อหรือลักษณะเฉพาะมีวัตถุประสงค์หลายประการ ตัวอย่างเช่น ช่วยให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถชี� แจ้งอธิบายต่องานที�ทาํได้ และช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อเทจ็จริงของข้อยกเว้นหรือความไม่สอดคล้องต่าง ๆ การระบุชื�อหรือลักษณะเฉพาะจะแตกต่างกนัตามลักษณะของวิธกีารตรวจสอบและรายการหรือเรื�องที�ถูกทดสอบ ตัวอย่างเช่น 
• สาํหรับการทดสอบรายละเอียดของใบสั�งซื� อที�ออกโดยกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจระบุเอกสารที�ถูกเลือกเพื�อการทดสอบตามวันที�และเลขที�เฉพาะเจาะจงของใบสั�งซื�อ 
• สาํหรับวิธีการตรวจสอบที�ต้องเลือกหรือสอบทานรายการทั�งหมดที�มียอดสงูกว่าจาํนวนที�กาํหนดไว้จากประชากรใดประชากรหนึ�ง ผู้สอบบัญชีอาจบันทึกขอบเขตของวิธีการตรวจสอบและระบุประชากรนั�น (ตัวอย่างเช่น รายการในสมุดรายวันทั�งหมดที�มียอดสงูกว่าจาํนวนที�กาํหนด) 
• สาํหรับวิธีการตรวจสอบที�ต้องสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบจากเอกสาร ผู้สอบบัญชีอาจระบุเอกสารที�ถูกเลือก โดยการบันทกึแหล่งที�มาของเอกสาร จุดเริ�มต้นและช่วงของการสุ่มตัวอย่าง (ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างอย่างเป็นระบบของรายงานการขนส่งสินค้า ถูกเลือกจากบันทกึข้อมูลการขนส่งสินค้า สาํหรับระยะเวลาระหว่างวันที� 1 เมษายน ถึงวันที� 30 กนัยายน โดยเริ�มจากรายงานเลขที� 12345 และเลือกทุก ๆ รายงานที� 125) 
• สาํหรับวิธีการตรวจสอบที�ต้องสอบถามบุคลากรที�เฉพาะเจาะจงของกจิการ ผู้สอบบัญชีอาจบันทกึวันที�ที�ทาํการสอบถาม ชื�อและตาํแหน่งงานของบุคลากรผู้นั�นของกจิการ 
• สําหรับวิธีการสังเกตการณ์  ผู้สอบบัญชีอาจบันทึกกระบวนการหรือเรื� องที�ได้สงัเกตการณ์ บุคคลที�เกี�ยวข้อง ความรับผิดชอบของบุคคลที�เกี�ยวข้องดังกล่าว สถานที�และวันที�ที�ทาํการสงัเกตการณ์ ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงานตรวจสอบที�ทาํโดย การสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ8 ข้อกาํหนดที�ให้บันทกึว่าใครเป็นผู้สอบทานงานตรวจสอบที�ทาํ ไม่ได้หมายความว่ากระดาษทาํการแต่ละแผ่นต้องแสดงให้เหน็ถึงหลักฐานของการสอบทาน อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดดังกล่าวหมายถึงการบันทกึว่างานตรวจสอบอะไรที�ถูกสอบทาน ใครเป็นผู้สอบทานงานดังกล่าว และวันที�ที�สอบทานงานดังกล่าว เอกสารหลักฐานของการปรึกษาหารือเกี�ยวกับเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล และบุคคลอื�น (อ้างถึงย่อหน้าที� 10) ก14. เอกสารหลักฐานไม่ได้จาํกัดอยู่ที�บันทกึต่าง ๆ ที�จัดทาํขึ�นโดยผู้สอบบัญชีเท่านั�น แต่อาจรวมถึงบันทกึที�เหมาะสมอื�น เช่น รายงานการประชุมที�จัดทาํขึ�นโดยบุคลากรของกจิการและเหน็ชอบโดยผู้สอบบัญชี บุคคลอื�นที�ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือเกี�ยวกับเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญอาจรวมถึง

                                                 
8  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที
 17 
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บุคลากรอื�นภายในกิจการ และบุคคลภายนอกกิจการ เช่น บุคคลที�ให้คาํแนะนาํด้านวิชาชีพแก่กจิการ เอกสารหลักฐานเกี�ยวกบัการดาํเนินการกบัความไม่สอดคล้อง (อ้างถึงย่อหน้าที� 11) ก15. ข้อกาํหนดที�ให้บันทึกว่าผู้สอบบัญชีได้ดาํเนินการอย่างไรกับความไม่สอดคล้องกันในข้อมูล ไม่ได้หมายความว่าผู้สอบบัญชีต้องเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานที�ไม่ถูกต้องหรือที�ถูกเปลี�ยนแทนแล้ว ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที� 8) ก16. โดยทั�วไป เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบสาํหรับการตรวจสอบกจิการขนาดเลก็มีขอบเขตน้อยกว่าเอกสารหลักฐานสาํหรับการตรวจสอบกิจการขนาดใหญ่ นอกจากนี�  ในกรณีของการตรวจสอบที� ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบทั�งหมด เอกสารหลักฐานจะไม่รวมถึงเรื�องต่าง ๆ ที�อาจจาํเป็นต้องบันทกึเพื�อแจ้งหรือสั�งงานแก่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ หรือเพื�อแสดงถึงหลักฐานของการสอบทานโดยสมาชิกคนอื�นในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น ไม่มีเรื�องที�จะต้องบันทกึเกี�ยวกับการปรึกษาหารือหรือการควบคุมดูแลในกลุ่ม) อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที� 8 เกี�ยวกับการจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที�สามารถเข้าใจได้โดยผู้สอบบัญชีที�มีประสบการณ์ เพราะเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจถูกสอบทานโดยบุคคลภายนอกเพื�อวัตถุประสงคท์างกฎหมายหรือวัตถุประสงค์อื�น ก17. ในการจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีของกิจการขนาดเลก็อาจพบว่า การบันทึกเรื�องต่าง ๆ ของการตรวจสอบรวมอยู่ด้วยกันในเอกสารหลักฐานเดียวกัน และมีการอ้างอิงไปยังเอกสารหลักฐานสนับสนุนตามความเหมาะสมนั�นมีประโยชน์และมีประสทิธภิาพ ตัวอย่างของเรื�องต่าง ๆ ที�อาจบันทึกรวมอยู่ด้วยกันในการตรวจสอบกิจการขนาดเล็กรวมถึงความเข้าใจเกี�ยวกับธุรกิจและการควบคุมภายในของธุรกิจนั�น กลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบ ความมีสาระสาํคัญตามที�กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3209 ความเสี�ยงที�ประเมินได้ เรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญที�พบระหว่างการตรวจสอบ และข้อสรุปที�ได้ การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที�เกี �ยวขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที� 12) ก18. ข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีถูกออกแบบมาเพื�อช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถบรรลุวัตถุประสงคต์ามที�ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีได้ ดังนั�น มาตรฐานการสอบบัญชีกําหนดให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดแต่ละข้อที� เกี�ยวข้องกับสถานการณ์ของการตรวจสอบ ยกเว้นในสถานการณ์ที�ไม่ปกติ 
                                                 
9  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” 
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ก19. ข้อกําหนดเกี�ยวกับเอกสารหลักฐานใช้กับข้อกําหนดที� เกี�ยวข้องกับสถานการณ์ นั�น ๆ ข้อกาํหนดข้อใดข้อหนึ�งจะไม่เกี�ยวข้อง10 ในกรณต่ีาง ๆ ต่อไปนี� เทา่นั�น (ก) มาตรฐานการสอบบัญชีทั�งฉบับไม่เกี�ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)11 จะไม่เกี�ยวข้อง) หรือ (ข) ข้อกาํหนดนั�นเป็นข้อกาํหนดที�มีเงื�อนไขและเงื�อนไขนั�นไม่มีอยู่ (ตัวอย่างเช่น ข้อกาํหนดที�ให้แสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีแบบที�เปลี�ยนแปลงไป เมื�อไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ แต่ตามสถานการณ์จริงสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอได้) เรื�องต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที� 13) ก20. ตัวอย่างของสถานการณ์ที�ไม่ปกติรวมถึงข้อเท็จจริงที�มีอยู่ในวันที� ในรายงานผู้สอบบัญชีที�    ผู้สอบบัญชีทราบภายหลังวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี และหากทราบ ณ วันที�นั�น อาจเป็นเหตุให้มีการแก้ไขงบการเงินหรืออาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที�เปลี�ยนแปลงไป  ในรายงานของผู้สอบบัญชี12 ข้อสรุปการปรับเปลี�ยนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ          อันเนื�องมาจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องถูกสอบทานตามความรับผิดชอบเกี�ยวกับการสอบทาน   ที�กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22013 โดยที�ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบขั�นสดุท้ายในการปรับเปลี�ยนนั�น การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั$นสุดทา้ย (อ้างถึงย่อหน้าที� 14-16) ก21. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 กาํหนดให้สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบัิติในการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์อย่างทันท่วงที14 กรอบเวลาที�เหมาะสมสาํหรับการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั�นสุดท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์ โดยปกติแล้วไม่เกิน 60 วัน ภายหลังวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี15 ก22. การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั�นสุดท้ายให้เสร็จสมบูรณ์ภายหลังวันที�ในรายงานของ  ผู้สอบบัญชี คือกระบวนการจัดการที�ไม่เกี�ยวข้องกับการใช้วิธกีารตรวจสอบใหม่หรือการได้มาซึ�งข้อสรุปใหม่ อย่างไรกต็าม อาจมีการปรับเปลี�ยนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบระหว่างกระบวนการรวบรวมขั�นสุดท้ายได้ หากการปรับเปลี�ยนนั�นเป็นลักษณะของการจัดการ ตัวอย่างของการปรับเปลี�ยนดังกล่าวรวมถึง 
                                                 
10  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที
 22 
11  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรงุ) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” 
12  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที
ในงบการเงิน” ย่อหน้าที
 14 
13  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที
 16 
14  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที
 1 ย่อหน้าที
 45 
15  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที
 1 ย่อหน้าที
 ก54 
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• การลบหรือทิ�งเอกสารหลักฐานที�ถูกเปลี�ยนแทนแล้ว 
• การจัดลาํดับ การจัดเรียงและการอ้างองิระหว่างเอกสารหลักฐาน 
• การลงลายมือชื�อบนรายการเพื�อตรวจสอบสาํหรับการเสรจ็สิ�นงานตรวจสอบที�เกี�ยวข้องกบักระบวนการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบ 
• การจดบันทึกหลักฐานการสอบบัญชีที� ผู้สอบบัญชีได้รับ ได้ปรึกษาหารือและได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที� เกี�ยวข้อง ก่อนวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี ก23. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 กาํหนดให้สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบัิติเกี�ยวกับการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ16 ระยะเวลาการเกบ็รักษาสาํหรับงานตรวจสอบโดยปกติแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที�ในรายงานผู้สอบบัญชี หรือ ให้ใช้วันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการหากเป็นวันที�หลังจากนั�น 17 ก24. ตัวอย่างของสถานการณ์ที� ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่ามีความจําเป็นต้องปรับเปลี�ยนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที�มีอยู่ หรือเพิ�มเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบใหม่ ภายหลังจากที�การรวบรวมแฟ้มเสรจ็สมบูรณ์แล้ว ได้แก่ ความจาํเป็นที�จะต้องทาํให้เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที�มีอยู่ให้ชัดเจนขึ�น ซึ�งเกิดจากข้อคิดเหน็ที�ได้รับระหว่างการตรวจทานโดยบุคคลภายในหรือภายนอก 

                                                 
16  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที
 1 ย่อหน้าที
 47 
17  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที
 1 ย่อหน้าที
 ก61 
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ภาคผนวก  (อ้างถึงย่อหน้าที� 1) ขอ้กําหนดโดยเฉพาะเกียวกบัเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบในมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัอืน ภาคผนวกนี� ระบุย่อหน้าในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื�น และมีข้อกาํหนดโดยเฉพาะเกี�ยวกับเอกสารหลักฐาน รายการนี� ไม่ได้ทดแทนการพิจารณาข้อกําหนดและการนําไปปฏิบัต ิและคาํอธิบายอื�นที�เกี�ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 เรื�อง “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” – ย่อหน้าที� 10-12 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เรื�อง “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” –  ย่อหน้าที� 24-25 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เรื�อง “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อหน้าที� 44-47 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 เรื�อง “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อหน้าที� 29 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)  เรื�อง “การสื�อสารกับผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล” – ย่อหน้าที� 23 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 เรื�อง “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อหน้าที� 12 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) เรื�อง “การระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที� ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญโดยการทําความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” – ย่อหน้าที� 32 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 เรื�อง “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบัิติงานสอบบัญชี” – ย่อหน้าที� 14 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 เรื�อง “วิธีปฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้” – ย่อหน้าที� 28-30 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 เรื�อง “การประเมินการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่างการตรวจสอบ” – ย่อหน้าที� 15 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 เรื�อง “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีเกี�ยวกบัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง” – ย่อหน้าที� 23 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 เรื�อง “บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน” – ย่อหน้าที� 28 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เรื�อง “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื�น” – ย่อหน้าที� 50 
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• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) เรื�อง “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” – ย่อหน้าที� 36-37 
• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับข้อมูลอื�น – ย่อหน้าที� 25 


