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TSA 230 

ISA™ 230 - เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ  ที่ 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 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐาน

การสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์

นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานที่ออกโดย IFAC” ข้อความมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 230 - เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ © 2010 สงวนลิขสิทธิ์ โดย 

International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 - เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ © 2012 

สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 

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

ในลักษณะอื่ นที่ คล้องคลึงกนั 

ทั้งนี้  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปรียบเทียบกับต้นฉบับ Handbook of International 

Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements  

2018 Edition ของ IFAC โดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงจาก Handbook 

2016-2017 Edition ของ IFAC 

mailto:Permissions@ifac.org%20เพื่อ
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 230 

เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ 

(ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับรอบบัญชีที่ เริ่ มในหรือหลังวนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  1 

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 2-3 

วันถือปฏบิัติ 4 

วตัถุประสงค ์ 5 

ค าจ ากดัความ 6 

ขอ้ก าหนด  

การจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงที 7 

เอกสารหลักฐานเกี่ ยวกบัวิธีการตรวจสอบที่ ใช้และหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 8-13 

การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสดุท้าย 14-16 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

การจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงท ี ก1 

เอกสารหลักฐานเกี่ ยวกบัวิธีการตรวจสอบที่ ใช้และหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ก2-ก20 

การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสดุท้าย ก21-ก24 

ภาคผนวก ข้อก าหนดโดยเฉพาะเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น  

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการจัดท าเอกสาร

หลักฐานของงานตรวจสอบในการตรวจสอบงบการเงิน ภาคผนวกกล่าวถึงมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับอื่ นที่ มีข้อก าหนดและแนวปฏิบัติโดยเฉพาะเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐาน ข้อก าหนดโดยเฉพาะ

เกี่ ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ นไม่ได้จ ากดัการน ามาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้ ไปปฏบิัติ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจมีข้อก าหนดเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัเอกสารหลักฐาน 

ลกัษณะและวตัถุประสงคข์องเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ 

2. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้และ

เป็นไปตามข้อก าหนดโดยเฉพาะเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง

ฉบับอื่ น ให้ 

(ก) หลักฐานที่ แสดงถึงเกณฑ์ของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่ งข้อสรุปเกี่ ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์

โดยรวมของผู้สอบบัญชี1 

(ข) หลักฐานที่ แสดงว่าได้มีการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง 

3. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีวัตถุประสงค์อื่ นหลายประการ ซึ่ งรวมถึง 

• ช่วยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบในการวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• ช่วยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ รับผิดชอบในการควบคุมดูแล ก าหนดแนวทางและ

ควบคุมดูแลงานตรวจสอบ และปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการสอบทานตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 2202 

• ช่วยให้สามารถระบุความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มีต่องานที่ ท าได้เกบ็

รักษาบันทกึของเร่ืองต่าง ๆ ที่ มีความส าคัญต่อเนื่ องเพื่ อการตรวจสอบในอนาคต 

• ช่วยให้สามารถปฏิบัติการสอบทานการควบคุมคุณภาพและตรวจทานได้ ตามมาตรฐาน 

การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  13 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2204 

• ช่วยให้สามารถปฏิบัติการตรวจทานโดยหน่วยงานภายนอกได้ ตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือ

ข้อก าหนดอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

 

 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”  

ย่อหน้าที่  11 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  15-17 

3 
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน 

และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” ย่อหน้าที่  32-33 และ 35-38 และ 48 

4 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  2 
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วนัถือปฏิบติั 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถปุระสงค ์

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือเพื่ อจัดท าเอกสารหลักฐานที่ เป็น 

(ก) บันทกึที่ เพียงพอและเหมาะสมเกี่ ยวกบัเกณฑใ์นการได้มาซึ่ งรายงานของผู้สอบบัญชี 

(ข) หลักฐานที่ แสดงว่าได้มีการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

และข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง  

ค าจ ากดัความ 

6. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ หมายถึง บันทึกของวิธีการตรวจสอบที่ ใช้ หลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องที่ ได้รับ และข้อสรุปที่ ได้จากผลการตรวจสอบ (บางคร้ังอาจใช้ค าว่า 

“กระดาษท าการ”) 

(ข) แฟ้มงานตรวจสอบ หมายถึง แฟ้มหนึ่ งแฟ้มหรือมากกว่า หรือสื่ อบันทึกข้อมูลอื่ นหนึ่ งสื่ อหรือ

มากกว่า โดยอยู่ในรูปแบบเอกสารหลักฐานหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งใช้จัดเกบ็ข้อมูล

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบงานใดงานหนึ่ งโดยเฉพาะ 

(ค) ผู้สอบบัญชีที่ มีประสบการณ์ หมายถึง บุคคลคนหนึ่ ง (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอก

ส านักงาน) ซึ่ งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและมีความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล

เกี่ ยวกบั 

(1) กระบวนการการตรวจสอบ 

(2) มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง 

(3) สภาพแวดล้อมทางธุรกจิที่ กจิการด าเนินธุรกจิอยู่ 

(4) ประเดน็เกี่ ยวกบัการตรวจสอบและการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกบัอุตสาหกรรม

ของกจิการ 

ขอ้ก าหนด 

การจัดท าเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงที 

7. ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงท ี(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1)  
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เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัวิธีการตรวจสอบที่ใชแ้ละหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บั 

รูปแบบ เน้ือหา และขอบเขตของเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ 

8. ผู้ สอบบัญชีต้องจัดท า เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ เพี ยงพอเพื่ อให้ผู้ สอบบัญ ชี 

ที่ มีประสบการณ์และไม่เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบนั้นมาก่อน สามารถเข้าใจเร่ืองต่อไปนี้ ได้ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก2-ก5 และ ก16-ก17) 

(ก) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ ใช้เพื่ อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชีและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6-ก7)  

(ข) ผลของวิธกีารตรวจสอบที่ ใช้และหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 

(ค) เร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญที่ เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ ข้อสรุปที่ ได้จากเร่ืองดังกล่าว และดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ส าคัญที่ ใช้เพื่ อให้ได้ข้อสรุปดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8-ก11) 

9. ในการบันทกึลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่ ใช้ ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึ 

(ก) ชื่ อหรือลักษณะเฉพาะของรายการต่าง  ๆหรือเร่ืองต่าง  ๆที่ ถูกทดสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12)  

(ข) ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบและวันที่ ที่ งานดังกล่าวเสรจ็สมบูรณ์ และ 

(ค) ผู้สอบทานงานตรวจสอบ วันที่ และขอบเขตของการสอบทานดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13)  

10. ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกการปรึกษาหารือเกี่ ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ในการ

ก ากับดูแล และบุคคลอื่ น รวมถึงลักษณะของเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญที่ ได้ปรึกษาหารือตลอดจนวันที่ และ

บุคคลที่ ได้ปรึกษาหารือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14)  

11. หากผู้สอบบัญชีพบข้อมูลที่ ไม่สอดคล้องกับข้อสรุปขั้นสุดท้ายของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกว่าผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการกับความไม่สอดคล้องดังกล่าวอย่างไร (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก15)  

การไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

12. ในสถานการณ์ที่ ไม่ปกติ หากผู้ สอบบัญชีเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ จะไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่

เกี่ ยวข้องข้อใดข้อหนึ่ งในมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึว่าใช้วิธีการตรวจสอบที่ เป็น

ทางเลือกอย่างไรเพื่ อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของข้อก าหนดนั้น และเหตุผลของการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18-ก19)  

เรือ่งทีเ่กิดขึ้นภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี 

13. ในสถานการณ์ที่ ไม่ปกติ หากผู้สอบบัญชีใช้วิธีการตรวจสอบใหม่หรือวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม หรือ

ได้มาซึ่ งข้อสรุปใหม่ ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก20)  

(ก) สถานการณ์ที่ พบ 
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(ข) วิธีการตรวจสอบใหม่หรือวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ ใช้ หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ และ

ข้อสรุปที่ ได้ ตลอดจนผลกระทบของข้อสรุปดังกล่าวต่อรายงานของผู้สอบบัญชี 

(ค) วันที่ และบุคคลที่ ปรับเปล่ียนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ อันเนื่ องมาจากสถานการณ์

ดังกล่าว ตลอดจนวันที่ และบุคคลที่ สอบทานการปรับเปลี่ ยนนั้น  

การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดทา้ย 

14. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบในแฟ้มงานตรวจสอบ และด าเนินการให้

กระบวนการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ อย่างทันท่วงทีภายหลังวันที่  

ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21-ก22)  

15. หลังจากการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายเสรจ็สมบูรณ์แล้ว ผู้สอบบัญชีต้องไม่ลบหรือทิ้ ง

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบใด ๆ ก่อนวันสิ้นสดุระยะเวลาการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของ

งานตรวจสอบนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23)  

16. ในสถานการณ์ที่ นอกเหนือจากที่ กล่าวในย่อหน้าที่  13 ที่ ผู้ สอบบัญชีเห็นว่ามีความจ าเป็นต้อง

ปรับเปล่ียนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ มีอยู่  หรือเพิ่ มเติมเอกสารหลักฐานของ 

งานตรวจสอบใหม่ ภายหลังจากที่ การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว  

ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึเร่ืองต่อไปนี้  โดยไม่ต้องค านึงถึงลักษณะของการปรับเปลี่ ยนหรือการเพิ่ มเติม

ดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24) 

(ก) เหตุผลโดยเฉพาะเจาะจงในการปรับเปล่ียนหรือเพิ่ มเติมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

(ข) วันที่ และบุคคลที่ ปรับเปล่ียนหรือเพิ่ มเติมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ตลอดจนวันที่

และบุคคลที่ สอบทานการปรับเปลี่ ยนหรือเพิ่ มเติมนั้น 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การจัดท าเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงที (อ้างถึงย่อหน้าที่  7)  

ก1. การจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ เพียงพอและเหมาะสมอย่างทนัท่วงท ีช่วยเพิ่ มคุณภาพ

ของการตรวจสอบ และช่วยให้การสอบทานและการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับและ

ข้อสรุปที่ ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลก่อนที่ รายงานของผู้สอบบัญชีจะเสร็จสิ้น เอกสารหลักฐานที่

จัดท าขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจมีความถูกต้องน้อยกว่าเอกสารหลักฐานที่ จัดท าขึ้นใน

ขณะที่ ปฏบิัติงานตรวจสอบนั้น 

เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัวิธีการตรวจสอบที่ใชแ้ละหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บั 

รูปแบบ เน้ือหา และขอบเขตของเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8)  

ก2. รูปแบบ เนื้อหาและขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ขึ้นอยู่กบัหลายปัจจัย เช่น 

• ขนาดและความซับซ้อนของกจิการ 

• ลักษณะของวิธกีารตรวจสอบที่ ใช้ 
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• ความเสี่ ยงที่ ระบุไว้จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• ความส าคัญของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 

• ลักษณะและขอบเขตของข้อยกเว้นที่ พบ 

• ความจ าเป็นที่ จะต้องบันทึกข้อสรุปหรือเกณฑ์ในการได้มาซึ่ งข้อสรุป ซึ่ งไม่สามารถระบุได้

ทนัทจีากเอกสารหลักฐานของงานที่ ท าหรือหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 

• วิธกีารและเคร่ืองมือตรวจสอบที่ ใช้ 

ก3. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจถูกบันทึกบนกระดาษ หรือบนสื่ อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

หรือสื่ อบันทกึข้อมูลอื่ น ตัวอย่างของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบรวมถึง 

• แนวการสอบบัญชี 

• การวิเคราะห์ 

• บันทกึประเดน็ต่าง ๆ 

• สรุปเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ 

• หนังสอืยืนยันและหนังสอืรับรอง 

• รายการเพื่ อตรวจสอบ  

• จดหมายโต้ตอบ (รวมถึงจดหมายอเิลก็ทรอนิกส)์ เกี่ ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ 

 ผู้สอบบัญชีอาจรวมสรุปย่อหรือส าเนาข้อมูลเอกสารของกิจการ (ตัวอย่างเช่น สญัญาและข้อตกลงที่

ส าคัญและเฉพาะเจาะจง) เป็นส่วนหนึ่ งของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม 

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบไม่ได้ทดแทนรายการบันทกึทางบัญชีของกจิการ 

ก4. ผู้สอบบัญชีไม่ต้องรวมกระดาษท าการและงบการเงินฉบับร่างที่ ถูกเปล่ียนแทนแล้ว บันทกึที่ แสดงให้

เห็นถึงความคิดที่ ยังไม่มีข้อสรุปหรือความคิดเร่ิมแรก ส าเนาชุดก่อน ๆ ของเอกสารที่ ได้รับการแก้ไข

ข้อผิดพลาดเกี่ ยวกับการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดเกี่ ยวกับเร่ืองอื่ น ๆ แล้ว และส าเนาของเอกสารต่าง ๆ 

ไว้ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

ก5. ค าอธิบายที่ เป็นวาจาของผู้สอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่หลักฐานที่ เพียงพอส าหรับงานที่ ผู้สอบบัญชี

ได้ท าหรือข้อสรุปที่ ผู้สอบบัญชีได้ แต่อาจใช้อธิบายข้อมูลในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

หรือท าให้ข้อมูลในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบมีความชัดเจนขึ้น 

เอกสารหลักฐานเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ก))  

ก6. โดยหลักการแล้ว การปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จะท าให้เอกสาร

หลักฐานของงานตรวจสอบมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ มาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับอื่ นมีข้อก าหนดโดยเฉพาะเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐาน ซึ่ งมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้การน ามาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับนี้ ไปปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ที่ เฉพาะของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น

เหล่านั้นมีความชดัเจนขึ้น ข้อก าหนดโดยเฉพาะเกี่ ยวกบัเอกสารหลักฐานของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับอื่ นไม่ได้จ ากัดการน ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไปปฏิบัติ นอกจากนี้  การไม่มีข้อก าหนด

เกี่ ยวกับเอกสารหลักฐานในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใดฉบับหนึ่ งนั้น ไม่ได้เป็นการชี้ แนะว่า 

ไม่ต้องจัดท าเอกสารหลักฐานเพื่ อการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น 
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ก7. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบให้หลักฐานที่ แสดงว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นหรือไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏิบัติที่ จะบันทึก

ทุกเร่ืองที่ พิจารณาหรือทุกดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ใช้ในการตรวจสอบหนึ่ ง ๆ นอกจากนี้  

ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องบันทึกเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามเร่ืองต่าง ๆ แยกไว้ต่างหาก (ดังเช่นใน

รายการเพื่ อตรวจสอบ) หากเอกสารที่ อยู่ในแฟ้มงานตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนั้นได้ 

ตัวอย่างเช่น 

• การมีแผนการตรวจสอบที่ มีการบันทึกไว้อย่างเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าผู้ สอบบัญชีได้ 

วางแผนการตรวจสอบแล้ว 

• การมีหนังสือตอบรับงานที่ ลงลายมือชื่ อแล้วในแฟ้มงานตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่าผู้สอบบัญชี

ได้เห็นชอบกับข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

(ถ้ามี) แล้ว 

• รายงานของผู้สอบบัญชีที่ มีการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเง่ือนไขอย่างเหมาะสม  

แสดงให้เหน็ว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข

ภายใต้สถานการณ์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว 

• ส าหรับข้อก าหนดที่ ต้องน าไปปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดดังกล่าวอาจแสดงให้เหน็ในแฟ้มงานตรวจสอบได้หลายวิธ ี

o ตัวอย่างเช่น การบันทึกการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีอาจ

ไม่ได้ถูกบันทึกเฉพาะเจาะจง แต่กระนั้น เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจให้

หลักฐานที่ แสดงถึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพของผู้ สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งหลักฐานดังกล่าวอาจรวมถึงวิธีการตรวจสอบโดยเฉพาะที่ ใช้

เพื่ อยืนยันความถูกต้องของค าตอบของผู้บริหารต่อข้อซักถามของผู้สอบบัญชี 

o ในท านองเดียวกัน การที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบรับผิดชอบในการก าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีนั้น อาจแสดงให้เห็นได้หลายวิธีในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ซึ่ งอาจ

รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานใน

ขั้นตอนต่าง ๆ ของการตรวจสอบอย่างทนัท่วงที เช่น การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ

ในกลุ่มตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)5 

เอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  8(ค)) 

ก8. การพิจารณาความส าคัญของเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ ง ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์อย่าง

มีหลักเกณฑ ์ตัวอย่างของเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญรวมถึง 

 
5 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญโดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  10 
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• เร่ืองต่าง ๆ ที่ ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ (ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 315 (ปรับปรุง))6 

• ผลของวิธีการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า (ก) งบการเงินอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญ หรือ (ข) มีความจ าเป็นที่ จะต้องปรับเปล่ียนความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ผู้สอบบัญชีประเมินไว้และการตอบสนองต่อ

ความเสี่ ยงดังกล่าวของผู้สอบบัญชี 

• สถานการณ์ที่ เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีมีความยุ่งยากมากในการน าวิธีการตรวจสอบที่ จ าเป็น 

ไปปฏบิัติ 

• เร่ืองที่ พบที่ อาจเป็นเหตุให้มีการแสดงความเห็นแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไป หรือการเพิ่ มวรรคเน้น

ข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก9. ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารูปแบบ เนื้ อหา และขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

เกี่ ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ คือขอบเขตของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏบิัติงาน

และการประเมินผล การบันทกึการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ส าคัญที่ ใช้ช่วยอธบิายข้อสรุป

ของผู้สอบบัญชีและสนับสนุนคุณภาพของดุลยพินิจนั้น เร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญดังกล่าวเป็นที่ สนใจ

โดยเฉพาะแก่ผู้ที่ รับผิดชอบในการสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ รวมถึงผู้ที่ ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบในคร้ังต่อ ๆ ไป เมื่ อสอบทานเร่ืองต่าง ๆ ที่ มีความส าคัญต่อเนื่ อง (ตัวอย่างเช่น  

การสอบทานย้อนหลังของประมาณการทางบัญชี) 

ก10. ในกรณีที่ เร่ืองต่าง ๆ และการใช้ดุลยพินิจมีความส าคัญ ตัวอย่างของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เหมาะสมที่

จะจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่  8 รวมถึง 

• เหตุผลของข้อสรุปของผู้สอบบัญชี เมื่ อข้อก าหนดระบุว่าผู้สอบบัญชี “ต้องพิจารณา” ข้อมูล

หรือปัจจัยบางประการ และการพิจารณานั้นมีความส าคัญในบริบทของงานตรวจสอบนั้น 

• เกณฑ์ในการได้มาซึ่ งข้อสรุปของผู้ สอบบัญชี เกี่ ยวกับความสมเหตุสมผลของเร่ืองที่ ใช้ 

ดุลยพินิจที่ ขึ้ นอยู่กับความเห็นส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น ความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีที่ ส าคัญ) 

• เกณฑ์ในการได้มาซึ่ งข้อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความแท้จริงของเอกสาร เมื่ อสถานการณ์

ที่ พบระหว่างการตรวจสอบเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าเอกสารนั้น อาจไม่ใช่เอกสารที่ แท้จริง 

และได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่ มเติม (เช่น การใช้ผู้ เชี่ ยวชาญหรือการขอค ายืนยัน 

อย่างเหมาะสม) 

• เมื่ อน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7017 ไปปฏิบัติ การก าหนดเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีหรือการก าหนดว่าไม่มีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ จะสื่ อสาร 

 
6  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  4(จ) 
7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  
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ก11. ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า การจัดท าและเก็บบทสรุป (บางคร้ังเรียกว่า บันทึกการเสร็จสิ้ น 

การตรวจสอบ) ไว้เป็นส่วนหนึ่ งของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบนั้นมีประโยชน์ บทสรุปดังกล่าว

อธิบายเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญที่ พบระหว่างการตรวจสอบและการด าเนินการกับเร่ืองนั้น หรือรวมถึง 

การอ้างอิงไปยังเอกสารหลักฐานสนับสนุนอื่ นที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งกล่าวถึงเร่ืองดังกล่าว บทสรุปอาจช่วยให้

การสอบทานและการตรวจทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการตรวจสอบที่ มีขนาดใหญ่และซับซ้อน นอกจากนี้  การจัดท า

บทสรุปดังกล่าวอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเกี่ ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ อีกทั้งยังอาจช่วย

ผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี 

ที่ เกี่ ยวข้องข้อใดข้อหนึ่ งหรือไม่จากวิธีการตรวจสอบที่ ใช้และข้อสรุปที่ ได้ ซึ่ งอาจท าให้ผู้สอบบัญชี 

ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีได้ 

การระบุรายการต่าง ๆ หรือเรือ่งต่าง ๆ ทีถ่กูทดสอบและการระบุผูจ้ดัท าและผูส้อบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  9)  

ก12. การบันทกึชื่ อหรือลักษณะเฉพาะมีวัตถุประสงค์หลายประการ ตัวอย่างเช่น ช่วยให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบสามารถชี้ แจงอธิบายต่องานที่ ท าได้ และช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อเทจ็จริงของ

ข้อยกเว้นหรือความไม่สอดคล้องต่าง ๆ การระบุชื่ อหรือลักษณะเฉพาะจะแตกต่างกันตามลักษณะ

ของวิธกีารตรวจสอบและรายการหรือเร่ืองที่ ถูกทดสอบ ตัวอย่างเช่น 

• ส าหรับการทดสอบรายละเอียดของใบสั่งซื้ อที่ ออกโดยกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจระบุเอกสารที่

ถูกเลือกเพื่ อการทดสอบตามวันที่ และเลขที่ เฉพาะเจาะจงของใบสั่งซื้อ 

• ส าหรับวิธีการตรวจสอบที่ ต้องเลือกหรือสอบทานรายการทั้งหมดที่ มียอดสูงกว่าจ านวนที่

ก าหนดไว้จากประชากรใดประชากรหนึ่ ง ผู้สอบบัญชีอาจบันทกึขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ

และระบุประชากรนั้น (ตัวอย่างเช่น รายการในสมุดรายวันทั้งหมดที่ มียอดสูงกว่าจ านวนที่

ก าหนด) 

• ส าหรับวิธีการตรวจสอบที่ ต้องสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบจากเอกสาร ผู้สอบบัญชีอาจระบุ

เอกสารที่ ถูกเลือก โดยการบันทกึแหล่งที่ มาของเอกสาร จุดเร่ิมต้นและช่วงของการสุ่มตัวอย่าง 

(ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างอย่างเป็นระบบของรายงานการขนส่งสินค้า ถูกเลือกจากบันทึกข้อมูล 

การขนส่งสินค้า ส าหรับระยะเวลาระหว่างวันที่  1 เมษายน ถึงวันที่  30 กันยายน โดยเร่ิมจาก

รายงานเลขที่  12345 และเลือกทุก ๆ รายงานที่  125)  

• ส าหรับวิธีการตรวจสอบที่ ต้องสอบถามบุคลากรที่ เฉพาะเจาะจงของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจ

บันทกึวันที่ ที่ ท าการสอบถาม ชื่ อและต าแหน่งงานของบุคลากรผู้นั้นของกจิการ 

• ส าหรับวิธีการสังเกตการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจบันทึกกระบวนการหรือเร่ืองที่ ได้สังเกตการณ์ 

บุคคลที่ เกี่ ยวข้อง ความรับผิดชอบของบุคคลที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าว สถานที่ และวันที่ ที่ ท าการ

สงัเกตการณ์ 
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ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงานตรวจสอบที่ ท าโดยการสอบทาน

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ8 ข้อก าหนดที่ ให้บันทกึว่าใครเป็นผู้สอบทานงานตรวจสอบที่ ท า 

ไม่ได้หมายความว่ากระดาษท าการแต่ละแผ่นต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐานของการสอบทาน  

อย่างไรกต็าม ข้อก าหนดดังกล่าวหมายถึงการบันทึกว่างานตรวจสอบอะไรที่ ถูกสอบทาน ใครเป็น

ผู้สอบทานงานดังกล่าว และวันที่ ที่ สอบทานงานดังกล่าว 

เอกสารหลักฐานของการปรึกษาหารือเกี่ ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล และ

บุคคลอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  10)  

ก14. เอกสารหลักฐานไม่ได้จ ากัดอยู่ที่ บันทกึต่าง ๆ ที่ จัดท าขึ้นโดยผู้สอบบัญชีเท่านั้น แต่อาจรวมถึงบันทกึ

ที่ เหมาะสมอื่ น เช่น รายงานการประชุมที่ จัดท าขึ้นโดยบุคลากรของกจิการและเหน็ชอบโดยผู้สอบบัญชี 

บุคคลอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือเกี่ ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญอาจรวมถึงบุคลากรอื่ นภายใน

กจิการ และบุคคลภายนอกกจิการ เช่น บุคคลที่ ให้ค าแนะน าด้านวิชาชีพแก่กจิการ 

เอกสารหลักฐานเกี่ ยวกบัการด าเนินการกบัความไม่สอดคล้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  11)  

ก15. ข้อก าหนดที่ ให้บันทึกว่าผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการอย่างไรกับความไม่สอดคล้องกันในข้อมูล ไม่ได้

หมายความว่าผู้สอบบัญชีต้องเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานที่ ไม่ถูกต้องหรือที่ ถูกเปล่ียนแทนแล้ว 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8)  

ก16. โดยทั่วไป เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบส าหรับการตรวจสอบกิจการขนาดเลก็มีขอบเขตน้อยกว่า

เอกสารหลักฐานส าหรับการตรวจสอบกิจการขนาดใหญ่ นอกจากนี้  ในกรณีของการตรวจสอบที่ ผู้สอบ

บัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งหมด เอกสารหลักฐานจะไม่รวมถึงเร่ือง

ต่าง ๆ ที่ อาจจ าเป็นต้องบันทกึเพื่ อแจ้งหรือสั่งงานแก่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือเพื่ อ

แสดงถึงหลักฐานของการสอบทานโดยสมาชิกคนอื่ นในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น ไม่มีเร่ืองที่ จะต้องบันทึก

เกี่ ยวกับการปรึกษาหารือหรือการควบคุมดูแลในกลุ่ม) อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  8 เกี่ ยวกับการจัดท าเอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบที่ สามารถเข้าใจได้โดยผู้ สอบบัญชีที่ มีประสบการณ์  เพราะเอกสารหลักฐานของงาน

ตรวจสอบอาจถูกสอบทานโดยบุคคลภายนอกเพื่ อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์อื่ น 

ก17. ในการจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีของกิจการขนาดเลก็อาจพบว่า การบันทึก

เร่ืองต่าง ๆ ของการตรวจสอบรวมอยู่ด้วยกันในเอกสารหลักฐานเดียวกัน และมีการอ้างอิงไปยัง

เอกสารหลักฐานสนับสนุนตามความเหมาะสมนั้นมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของเร่ือง 

ต่าง ๆ ที่ อาจบันทกึรวมอยู่ด้วยกันในการตรวจสอบกิจการขนาดเลก็ รวมถึงความเข้าใจเกี่ ยวกับธุรกิจ

และการควบคุมภายในของธุรกิจนั้น กลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบ ความมี

สาระส าคัญตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3209 ความเสี่ ยงที่ ประเมินได้ เร่ืองต่าง ๆ  

ที่ ส าคัญที่พบระหว่างการตรวจสอบ และข้อสรุปที่ ได้ 

 
8 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  17 

9 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” 
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การไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  12)  

ก18. ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีถูกออกแบบมาเพื่ อช่วยให้ผู้ สอบบัญชีสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชีและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีได้ 

ดังนั้น มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดแต่ละข้อที่ เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์

ของการตรวจสอบ ยกเว้นในสถานการณท์ี่ ไม่ปกติ 

ก19. ข้อก าหนดเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐานใช้กับข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ ข้อก าหนด 

ข้อใดข้อหนึ่ งจะไม่เกี่ ยวข้อง10 ในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้ เท่านั้น 

(ก) มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งฉบับไม่เกี่ ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ถ้ากจิการไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)11 จะไม่เกี่ ยวข้อง) หรือ 

(ข) ข้อก าหนดนั้นเป็นข้อก าหนดที่ มีเง่ือนไขและเงื่ อนไขนั้นไม่มีอยู่ (ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดที่ ให้

แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่ เปล่ียนแปลงไป เมื่ อไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ แต่ตามสถานการณ์จริงสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอได้) 

เรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  13)  

ก20. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ ไม่ปกติรวมถึงข้อเทจ็จริงที่ มีอยู่ในวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชีที่  ผู้สอบบัญชี

ทราบภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี และหากทราบ ณ วันที่ นั้น อาจเป็นเหตุให้มีการแก้ไข 

งบการเงินหรืออาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี12 ข้อสรุปการปรับเปล่ียนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ อันเนื่ องมาจากสถานการณ์

ดังกล่าวต้องถูกสอบทานตามความรับผิดชอบเกี่ ยวกับการสอบทานที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 22013 โดยที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบขั้นสุดท้าย 

ในการปรับเปล่ียนนั้น 

การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดทา้ย (อ้างถึงย่อหน้าที่  14-16) 

ก21. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ 

ในการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์อย่างทันท่วงที14 กรอบเวลาที่ เหมาะสมส าหรับ

การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสดุท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์ โดยปกติแล้วไม่เกนิ 60 วัน ภายหลังวันที่

ในรายงานของผู้สอบบัญชี15 

 
10 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  22 

11  
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้าที่  2 

12 
 มาตรฐานการสอบบัญช ีรหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่  14 

13 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  16 

14
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  45 

15 
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  ก54 
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ก22. การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

คือกระบวนการจัดการที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการใช้วิธีการตรวจสอบใหม่หรือการได้มาซึ่ งข้อสรุปใหม่ 

อย่างไรกต็าม อาจมีการปรับเปล่ียนเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบระหว่างกระบวนการรวบรวม

ขั้นสุดท้ายได้ หากการปรับเปล่ียนนั้นเป็นลักษณะของการจัดการ ตัวอย่างของการปรับเปล่ียน

ดังกล่าวรวมถึง 

• การลบหรือทิ้งเอกสารหลักฐานที่ ถูกเปล่ียนแทนแล้ว 

• การจัดล าดับ การจัดเรียงและการอ้างองิระหว่างเอกสารหลักฐาน 

• การลงลายมือชื่ อบนรายการเพื่ อตรวจสอบส าหรับการเสรจ็สิ้นงานตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องกับ

กระบวนการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบ 

• การจดบันทึกหลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้ สอบบัญชีได้ รับ ได้ปรึกษาหารือและได้ รับ 

ความเห็นชอบจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้อง ก่อนวันที่ ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

ก23. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ

เกี่ ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ16 ระยะเวลาการเก็บรักษาส าหรับ 

งานตรวจสอบโดยปกติแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ ในรายงานผู้สอบบัญชี หรือ ให้ใช้วันที่  

ในรายงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการหากเป็นวันที่ หลังจากนั้น 17 

ก24. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ ยนเอกสารหลักฐานของ

งานตรวจสอบที่ มีอยู่ หรือเพิ่ มเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบใหม่ ภายหลังจากที่ การรวบรวม

แฟ้มเสรจ็สมบูรณ์แล้ว ได้แก่ ความจ าเป็นที่ จะต้องท าให้เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ มีอยู่

ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่ งเกดิจากข้อคิดเหน็ที่ ได้รับระหว่างการตรวจทานโดยบุคคลภายในหรือภายนอก 

 
16 

 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  47 
17

  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  ก61 
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ภาคผนวก  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  1) 

ขอ้ก าหนดโดยเฉพาะเกี่ยวกบัเอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบในมาตรฐานการสอบบญัชี

ฉบบัอ่ืน 

ภาคผนวกนี้ ระบุย่อหน้าในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น และมีข้อก าหนดโดยเฉพาะเกี่ ยวกับเอกสาร

หลักฐาน รายการนี้ ไม่ได้ทดแทนการพิจารณาข้อก าหนดและการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 เร่ือง “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” – ย่อหน้าที่  10-12 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เร่ือง “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อหน้าที่  

24-25 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เร่ือง “ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับการพิจารณา 

การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อหน้าที่  45-48 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) เร่ือง “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการ

ตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อหน้าที่  29 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)  เร่ือง “การสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล” – 

ย่อหน้าที่  23 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 เร่ือง “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” – ย่อหน้าที่  12 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) เร่ือง “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญโดยการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กจิการ” – ย่อหน้าที่  32 

• มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 320 เร่ือง “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏิบัติ 

งานสอบบัญชี” – ย่อหน้าที่  14 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 เร่ือง “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่

ได้ประเมินไว้” – ย่อหน้าที่  28-30 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 เร่ือง “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ พบ

ระหว่างการตรวจสอบ” – ย่อหน้าที่  15 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 เร่ือง “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการ

ทางบัญชีเกี่ ยวกบัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” – ย่อหน้าที่  23 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 เร่ือง “บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน” – ย่อหน้าที่  28 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เร่ือง “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม

กจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่ น” – ย่อหน้าที่  50 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) เร่ือง “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” – ย่อหน้าที่  
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• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อมูลอื่ น –  

ย่อหน้าที่  25 


