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1 อาจารยประจํา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ความเปนอิสระในการสอบบัญชี : คุณภาพในการสอบบัญชี
Auditing Independence : Audit Quality

ประภัสสร สมอออน1 

1.  บทนํา
 ความเปนอสิระในการสอบบัญชีนัน้มคีวามสําคัญ
ตอวิชาชีพและช่ือเสียงของผูสอบบัญชีเปนอยางมาก 
เพราะหากผสูอบบญัช ีบกพรอง หรอืขาดความเปนอสิระ
ในการสอบแลวมักจะทาํใหเกิดคาํถามทีต่ามมาถงึความโปรงใส
และการตรวจสอบในการปฏิบัติงานได ผูสอบบัญชีควร
ปฏิบัติงานสอบบัญชีดวยความระมัดระวังรอบครอบและ
ใหมีการวางแผนการตรวจสอบใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
มคีวามเปนอสิระ ในการปฏบิติังานในทกุขัน้ตอนของงาน
ตรวจสอบบัญช ีการตระหนักตอตนเอง เปนความสามารถ
ทีจ่ะพิจารณาวา ตนเองสามารถจัดการกับตนเองไดดเีพียงใด
การตระหนักในจุดแข็งและจุดออนของตนเองและความ
มัน่ใจตนเองจะเหน็ไดวา ความผดิพลาดในการทาํงานสวนใหญ 
เกิดจากการสื่อสารทั้งทางดานรางกายและการใชคําพูด
จะทําใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และเปนอิสระ
ในการทํางานไดอยางดีที่สุด (กุหลาบ ปุริสาร, 2558)
 จากการศึกษาองคประกอบของความเปนอสิระ
ในการสอบบัญชีแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ (พระราช
บัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505)
 1. ดานการสรางทัศนคติทีเ่ปนกลาง (Neutral 
Attitude) การทีผู่สอบบญัช ีมสีวนเกีย่วของทางดานการ
เงิน ทางดานการงาน หรือตําแหนงหนาที่ในกิจการของ
ลกูคาท้ังโดยตรงและ โดยออม ถือวาผูสอบบัญชีขาดความ
เปนกลาง ผูสอบบัญชีจะตองมีความเปนกลางในสวนที่
เกี่ยวของกับ ลูกคา ตลอดจนละเวนความสัมพันธ 
ในลักษณะท่ีจะทําใหบุคคลภายนอกเช่ือวาผูสอบบัญชี 
ไมอาจปฏิบัติงานไดโดยขาดความเปนกลาง กรณีตอไปนี้

ถือวาผูสอบบัญชีขาดความเปนกลาง
  1.1 มีหุนสวนในสํานักงานสอบบัญชีหรือ
สํานักงานของผูสอบบัญชีเปนผูถือหุน 
  1.2 มีการลงทุนในกิจการอ่ืนรวมกันกบัลกูคา
หรือเจาหนาท่ีระดับบริหาร
  1.3 คูสมรส บุตร ผูชวยผูสอบบัญชีที่มีสวน
สําคัญตอการตัดสินใจในการแสดงความเห็นของผูสอบ
บัญชี
  1.4 ผสูอบบญัชีมสีวนเกีย่วของทางดานการ
เงินกับลูกคา
  1.5 ใหเชา หรือเชาทรัพยสินกับลกูคา โดยมี
คาเชาเงื่อนไขที่ผิดปกติอยางชดแจน
  1.6 ประกอบธรุกิจหรอืประกอบอาชีพอืน่ใด
ที่ทําไปพรอมกับการเปนผูสอบบัญชี ซึ่งกอใหเกิดการ
ขัดผลประโยชนหรือขัดแยงกับการรักษาความเปนกลาง
 2.  ดานการปราศจากอคติและความลําเอียง
ในการปฏิบัติงาน (Perform without Prejudice and 
Bias) หมายถึง การดําเนินไปในแนวทางท่ีสมควรหรือไป
ในทางที่ไมควรปฏิบัติ ที่ทําใหเกิดความเอนเอียงเขาขาง 
ความยุติธรรม ความไมเปนกลางแกบุคคลท่ีเกี่ยวของ
ทุกฝาย โดยไมเห็นแกประโยชนของบุคคลเพียงกลุมใด
กลุมหนึ่ง
 3. ดานหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชนขัดแยง 
(Avoidance a Conflict of Interest) หมายถึง ผูสอบ
บัญชีตองไมใหหรอืรบัวาจะใหทรพัยสินหรอืประโยชนใดๆ 
เชน คาตอบแทน คาบริการ หรือรางวัลใดๆ ใหแกบุคคล
อืน่เพ่ือเปนการตอบแทนจากการท่ีบคุคลอ่ืนน้ันไดรบังาน
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จากกิจการ ที่ตนเปนผูสอบบัญชีและการไดรับงานของ
บุคคลอื่นนั้นเปนเพราะการแนะนําของตน
 4.  ดานความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
ความเที่ยงธรรมและสุจริต (Perform with Fairness 
and Honesty) หมายถึง การใชดุลยพินิจโดยปราศจาก
ความลําเอียง และการพิจารณา ขอเท็จจริงตางๆ อยาง
ยุติธรรมและเปนกลาง การประพฤติตรงจริงใจ ไมคดโกง 
ไมหลอกลวงไมแสดงตนวาไดตรวจสอบบญัชตีามมาตรฐาน
และกฎเกณฑการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 5.  ดานการไมปกปดขอเท็จจริงและบิดเบือน
ความจริงอันเปนสาระสําคัญ (Disclose the Fact and 
Distort the Substantial) หมายถึง การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี ทีร่บัรองทัว่ไป ผสูอบบญัชมีคีวาม
รบัผิดชอบท่ีจะตองตรวจสอบความถูกตอง และเพียงพอของ
การเปดเผยขอมูลและรายการตางๆ อยางเพียงพอ
เพือ่ใหเปนไปตามหลักการบัญชีทีร่บัรองทัว่ไป ซึง่เปนการ
ปองกันมิให เกิดการหลงผิดหรือเสียหายแก บุคคล
ทีเ่ก่ียวของหรือผใูชประโยชนจากงบการเงิน ในการตัดสนิใจ
ทางธุรกิจหรืองบการเงิน แมวาการเปดเผยขอมูลไมเพียงพอ
หรือมกีารปกปด เพ่ือบดิเบือนขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคญั
ผสูอบบญัชีจําเปนตองเปดเผยไวในรายงานการสอบบญัชี 
พรอมทัง้แสดงความเห็นตองบการเงินอยางมีเงือ่นไข หรอื
แสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตองแลวตามกรณี 
 สรุปความเปนอิสระในสระในการสอบบัญชีของ
ผูตรวจสอบบัญชีเปน การวางแผนการตรวจสอบและ
ใชวิธีการตรวจสอบตางๆ ของผูสอบบัญชี เพื่อใหไดมา
ซึง่หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะสม ตลอดจน
แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชโีดยไมตกอยูภาย
ใตอทิธพิลใดเพือ่ใหผลงานของผูสอบบญัชเีปนทีเ่ชือ่ถอืได
และเปนประโยชนตอผูถือหุน เจาหนี้ นักลงทุน และผูอื่น
ทีใ่ชงบการเงนินัน้เพ่ือการตดัสินใจ ผูสอบบัญชจีะตองไมมี
สวนไดเสียในธุรกจิท่ีตนรบัสอบบญัชีและมีความเปนอิสระ 
ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาที่
ของตน 

2.  ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระไดมากเทาใด
  จากการศกึษาความเปนอิสระคือ การปฏิบตัหินาท่ี
โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีทาํใหเกิดความสงสัย
ในความเปนกลาง หรือความเทีย่งธรรมผปูระกอบวิชาชพี
บญัช ีความเปนอิสระจะตองเปนท่ีประจกัษ เพือ่ใหผลงาน
เปนทีเ่ช่ือถือได ในการประเมินความนาเช่ือถือไดของหลักฐาน
จากการใชวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบ ผูสอบบัญชี
ควรตระหนักวาการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนเทคนิคท่ีมี
ประโยชนในการตรวจสอบการแสดงขอมูลอันเปน
สาระสําคัญ ซึ่งตามมรรยาทของผูสอบบัญชีไดกําหนด
หลักการพื้นฐาน ไว 5 หมวด คือ (มรรยาทผูสอบบัญชี)
 1.  ความเปนอสิระ ความเท่ียงธรรม และความ
ซ่ือสัตยสจุริต การท่ีผูสอบบัญชีสามารถวางแผนการตรวจสอบ
และใชวิธีการตรวจสอบตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐาน
ทีเ่พยีงพอ แมผสูอบบัญชีจะไมมผีลประโยชนใดๆ ไมวาจะเปน
ทรัพยสินหรือตําแหนงหนาท่ี ผูสอบบัญชี ก็อาจขาด
ความเปนอิสระในการปฏบัิติงานหรอืในการรายงานการสอบ
บัญชีก็ไดหากมีบุคคลใดที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 
มาบีบบังคับใหผูสอบบัญชีไมสามารถปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการสอบบญัชทีีรั่บรองทัว่ไปได ผูสอบบญัชคีวร
ใชความเปนอิสระในการปฏิบัติงานหรือการรายงานการ
สอบบัญชี การบริการเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแกลูกคา 
โดยท่ีการใหคาํปรึกษาน้ันเปนงานท่ีผูสอบบัญชีใหบรกิาร
เปนอิสระไมขึ้นกับผูใด และไมมีสวนในการตัดสินใจ
ทางดานการบริหาร ถือวาไมกระทบความเปนกลาง 
แตอยางไรก็ตามผสูอบบญัชตีองระมดัระวัง ไมปฏิบตัหินาที่
เกินกวาการใหคําปรึกษาหรือลงไปถึงการปฏิบัติหนาที่
ของผูบริหาร
 2.  ความรคูวามสามารถ และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ผูสอบบัญชีตองใชความรูความสามารถและ
ความชํานาญในวิชาชีพเปนพิเศษ เพื่อท่ีจะปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธผิลและประสทิธภิาพ ซึง่จะทําใหผลงาน
ของผสูอบบัญชีเปนท่ีเชือ่ถือได การปฏิบติัหนาท่ีในฐานะ
ผูสอบบัญชี นอกจากการตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็น
ตองบการเงนิตามปกตดิงักลาวแลว ยงัรวมถงึการตรวจสอบ
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ในกรณี อ่ืนๆ เชน การตรวจสอบเปนกรณีพิเศษการสอบ
ทานงบการเงินระหวางกาล และการสอบทานประมาณ
การงบการเงนิ ในการปฏบิติัหนาทีเ่หลาน้ี ผูสอบบญัชตีอง
ใชความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เชนกัน
 3.  มรรยาทตอลูกคา ผูสอบบัญชีจะตองปฏิบติั
งานดวยความรู ความสามารถ และตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเหมือนผูประกอบวิชาชีพและจะตองไมละท้ิง
งานที่รับตรวจสอบโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูสอบบัญชีจะ
ตองไมนําขอมูลนั้นไปเปดเผยรวมถึงการที่ผูสอบบัญชี
ผูรวมสํานักงานหรือผูชวยผูสอบบัญชีจะตองไมนําขอมูล
ทีไ่ดมาในระหวางการปฏบิติังานสอบบญัชีไปใช หรือเปน
ที่ประจักษชัดวาไดใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือเพื่อ
ประโยชนของบุคคลภายนอก ไมเปดเผยความลับของ
กจิการทีต่นไดรมูาในหนาทีจ่ากการสอบบญัชเีวนแตกรณี
ทีต่องใหถอยคาํในฐานะพยานตามกฎหมาย ไมละท้ิงการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีที่รับไวแลวโดยไมมีเหตุอันสมควร 
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีไดตกลงรับงานสอบบัญชีไวแลว 
ไมปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่ตกลงไว และไดละท้ิงงาน
สอบบัญชีไปโดยไมมเีหตุผลสมควร และไมไดแจงใหลกูคา
ทราบถือวาผูสอบบัญชีขาดความรับผิดชอบตอลูกคา
เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายแกลูกคาได
 4.  มรรยาทตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ ผูสอบบัญชี
ควรใหความรวมมอืซึง่กนัและกนัสรางความสมัพนัธอันดี
ระหวางผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน ผูสอบบัญชีตองไม
ทํางานเกินขอบเขตที่ตนไดรับมอบหมาย เวนแตจะไดรับ
อนญุาต ไมแยงงานสอบบัญชจีากผูสอบบัญชรีบัอนุญาตอ่ืน
ไมเสนอตนเองเขารับงานสอบบัญชขีองกิจการใดท่ีผูสอบ
อืน่ทาํการสอบบญัชอียูแลวไมวาจะดวยวธิใีดๆ ไมทาํการ
สอบบัญชีเกินกวาที่ไดรับมอบหมายจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอ่ืนเวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูมอบหมาย
 5.  มรรยาทท่ัวไป วชิาชีพสอบบัญชเีปนวชิาชีพ
อิสระท่ีมีเกียรติผูสอบบัญชีจึงตองปฏิบัติตนเพ่ือรักษา
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เพื่อเปนการักษาและสงเสริม
เกียรติศกัด์ิแหงวชิาชีพและทําตนใหเปนประโยชนตอสวน

รวมและสังคม ไมกระทําการใดท่ีนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
เกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ ไมโฆษณาหรือยินยอมใหผูอ่ืน
โฆษณาดวยประการใดๆซ่ึงการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
 สรุปจากการศึกษาความเปนอิสระในการสอบ
บัญชีนั้นจะเห็นไดวา บนพื้นฐานของความเปนอิสระนั้น
จะตองมีกฎเกณฑ และมรรยาทในการปฏิบัติงานใหตรง
ตามกฎเกณฑ และมรรยาทที่กําหนดไวเพื่อสรางความ
มั่นใจและความนาเชื่อถือในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
เน่ืองจากผูสอบจะตองการความเปนอิสระแลวน้ัน 
คุณภาพในการสอบบัญชีจะตองไดรับการยอมรับและไม
ผิดมรรยาทและจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพ

3.  แนวความคิดเกี่ยวกับการสอบบัญชี
 3.1 ความหมายของการสอบบัญชี
  การสอบบัญชี หมายถึง กระบวนการของ
การรวบรวมหักฐานการสอบบัญชีอยางเพียงพอและ
เหมาะสม เพือ่ใหผูสอบบญัชีสามารถแสดงความเหน็อยาง
สมเหตุสมผลตอความถูกตองตามควรของงบการเงิน 
(นพัินธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจ่ันเพชร, 2554)
  การสอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบสมุด
บัญชี เอกสารประกอบการลงบญัชีและหลกัฐานอืน่ๆ โดย
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตามแนวทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพ
ไดกําหนดเปนมาตรฐานไว เพ่ือท่ีผูสอบบัญชีจะสามารถ
วินิจฉัยและแสดงความเห็นไดวา งบการเงินท่ีกิจกรรม
จัดทาํขึน้ มคีวามถูกตองท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ
สอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเพียงใดหรือไม และงบการเงิน
ดังกลาวไดแสดงขอมลูท่ีจาํเปนเพือ่ใหผอูานงบการเงนิได
ทราบอยางเพียงพอ (พะยอม สิงหเสนห, 2548)
  สรปุจากความหมายของการสอบบัญชขีางตน
การสอบบัญชี หมายถึงการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร
ประกอบการลงบัญชีและหลักฐานอ่ืนๆ โดยผูประกอบ
วชิาชพีบญัชีตามแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชพี
ท่ีกําหนดไว และแสดงความเห็นตองบการเงินวางบการ
เงินนั้นมีความถูกตองที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
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 3.2 วัตถุประสงคของการสอบบัญชี
   จากการศึกษาวัตถุประสงคของการสอบ
บญัชี นติบิคุคลมหีนาท่ีตองจดัทําบัญชี และเม่ือครบรอบ
บัญชีตองปดบัญชี และใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือ
ผูสอบบัญชีภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีและลงรายมือชื่อ
รบัรองงบการเงินกอนนําสงกระทรวงพาณิชยและกรมสรรพากร
หรือหนวยงานราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ โดยวัตถุประสงค
ของการสอบบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชีมาตรฐานการสอบ
บัญชีรหัส 200, 2547)
  1.  เพ่ือใหไดมาซึง่ความเชือ่ถอือยางเหมาะสม 
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอ
เท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดซึ่งชวยใหผูสอบบัญชี สามารถ
แสดงความเห็นไดวา งบการเงินไดจัดทาํขึน้ในสาระสําคญั
ตามแมบทการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของหรือไม
  2.  เพื่อรายงานตองบการเงินและสื่อสาร
ตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีกําหนดตามขอเท็จจริงที่
ผูสอบบัญชีตรวจพบ
 3.3 แนวความคดิเกีย่วกบัคณุภาพการสอบบญัชี 
  คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง การตรวจ
สอบความถูกตองในสวนท่ีเปนสาระสําคัญทางดานภาษี
อากร และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีท่ี
แสดงในงบการเงิน และผลการดําเนินงานตามหลักการ
บญัชทีัว่ไป เปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นวาผูสอบบญัชสีามารถ
ปฏบิติังานในความรับผดิชอบของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (จารุมนต ศรีสันต, 2550)
  คณุภาพการสอบบัญช ีหมายถึง การท่ีผูสอบ
บัญชีสามารถลดความคลุมเครือของงบการเงินท่ีจัดทํา
โดยกิจการลดความเสี่ยงท่ีปองกันไดใหอยูในระดับที่
สามารถรับได และมีความนาจะเปนผสูอบบัญชีจะรายงาน
ความผิดพลาดท่ีมีนัยสําคัญท่ีไดรับรูมา โดยท่ีความผิด
พลาดทีม่นียัสาํคัญอาจไมสามารถถกูคนพบไดอยางสมบรูณ
ครบถวน (มณฑิรา กิจสัมพันธวงศ, 2550)
  จากความหมายของคุณภาพการสอบบัญชี
ขางตน สามารถสรุปไดวา คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานหรือ
รายงานทางการเงินในลักษณะของการเปนขอมูลที่มี
คุณคาตอผูใชรายงานทางการเงินโดยปราศจากขอผิด
พลาดท่ีจะเกิดจากความเส่ียงในการสอบบัญชี
 3.4 การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
  การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน ผูสอบบัญชี
ตองตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป 
ดังน้ันเพื่อใหแนใจวางานตรวจสอบท้ังหมดมีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานท่ีรบัรองทัว่ไป ผสูอบบัญชีจงึควรนํานโยบาย
และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพการสอบ
บญัชมีาใชในแตละงานสอบบัญช ีเพ่ือใหเกิดความถูกตอง
และนาเช่ือถือในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี โดยการ
ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี แบงไดเปน 2 สวนดังน้ี 
(สุชาย ยังประสิทธิ์กุล, 2554)
  3.4.1 การควบคมุคณุภาพสาํหรับสาํนกังาน 
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ กําหนดใหสํานักงานตอง
จดัใหมแีละคงไวซึง่ระบบการควบคุมคณุภาพ เพ่ือใหเกดิ
ความเช่ือมั่นในเร่ืองดังตอไปนี้
    1) สํานักงานและบุคลากรของ
สํานกังานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและขอกําหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
    2)  รายงานทีอ่อกโดยสาํนักงานหรอื
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับสถานการณ
  3.4.2 การควบคุมคุณภาพสําหรับผูสอบ
บญัชทีีร่บัผดิชอบงาน ขอกําหนดเก่ียวกับความรับผดิชอบ 
สามารถแบงออกเปนเรื่องตางๆ ไดดังนี้
    1) ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพ
ภายในสํานักงาน ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบ 
ตองรับผิดชอบตอคุณภาพโดยรวมของงานตรวจสอบ
แตละงานที่สอบบัญชีผูนั้นไดรับมอบหมาย
    2) ขอกําหนดดานจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวของ ผูสอบบญัชท่ีีรบัผดิชอบงานตรวจสอบตองคงไว
ซ่ึงความระมัดระวังโดยการสังเกตการณและการสอบถาม
ทีจ่าํเปน เพ่ือใหทราบถึงการไมปฏิบัติตามดานขอกําหนด
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ดานจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของของสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติ
งานตรวจสอบ
    3) การตอบรบัและการคงไวซึง่ความ
สมัพนัธกับลูกคาดานตรวจสอบวธิปีฏบิติัทีเ่หมาะสมเกีย่ว
กบัการตอบรบังานและการคงไวซึง่ความสัมพนัธกับลูกคา
และงานตรวจสอบแลว และตองพิจารณาวาขอสรุปที่ได
จากเรื่องดังกลาวเหมาะสม
    4) การมอบหมายงานของกลุ ม
ผปูฏบิตังิานตรวจสอบ ผูสอบบัญชทีีร่บัผดิชอบงานตรวจ
สอบตองพอใจว ากลุ มผู ปฏิบัติงานตรวจสอบและ
ผูเชี่ยวชาญของผูสอบบัญชีที่มิไดเปนสวนหนึ่งของกลุม
ผปูฏบิตังิานตรวจสอบ โดยรวมแลวมคีวามรคูวามสามารถ
ที่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
วิชาชีพและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของและ
สามารถออกรายงานของผูสอบบัญชีเหมาะสมกับสถาน
การณนั้นๆ ได
    5) การปฏิบัติงาน ผูสอบบัญชีที่รับ
ผิดชอบงานตรวจสอบ ตองรับผิดชอบในเร่ืองตอไปนี้
     5.1 การกาํหนดทศิทาง การควบคมุ
ดูแลและการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบใหเปนตาม
มาตรฐานวาชีพและขอกําหนดทางกฎหมายที่เก่ียวของ
     5.2 รายงานของผู สอบบัญชี
เหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ
     5.3  รับผิดชอบในการสอบทาน
เปนไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการสอบทานของ
สํานักงาน
     5.4 รับผิดชอบตอการที่กลุ ม
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบมีการปรึกษาหารืออยางเหมาะสม
ในเรื่องตางๆ ที่ยากหรือมีขอโตแยง รวมถึงการพิจารณา
วาไดมกีารนําขอสรปุทีไ่ดจากการปรกึษาหารอืไปปฏิบติัแลว
    6)  การติดตามผล ผูสอบบัญชีตอง
บันทึกในกระดาษทําการ ในเรื่องตอไปนี้
     6.1 ประเด็นทีพ่บท่ีเก่ียวกับการ
ปฏบิตัติามขอกําหนดเรือ่งความเปนอสิระท่ีเกีย่วของและ
ประเด็นดังกลาวไดรับการแกไขอยางไร

     6.2 ขอสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเร่ืองความเปนอิสระท่ีเก่ียวของกับงาน
ตรวจสอบนั้น และขอหารือตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสํานักงานที่
สนับสนุนขอสรุปดังกลาว
     6.3 ขอสรุปท่ีได เกี่ยวกับการ
ตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและ
งานตรวจสอบ
     6.4 ลักษณะและขอบเขตของ
การปรึกษาหารือและขอสรุปท่ีไดจากการปรึกษาหารือที่
เกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 คุณภาพการสอบบัญชเีปนผลจากการดําเนนิงาน
หรอืรายงานทางการเงนิท่ีมคีณุคาตอผูใชรายงานทางการ
เงินโดยปราศจากขอผิดพลาดที่จะเกิดจากความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี

4.  บทสรุป
 ความเปนอิสระในการสอบบญัชีมกีารปฏบิตังิาน
ตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึง่หลกัฐานการสอบบัญชทีีเ่หมาะสม
อยางเพียงพอตอการรายงานการตรวจสอบ โดยในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีนั้น ผูสอบบัญชีจะปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ รวมถึงขอ
กําหนดเก่ียวกับความเปนอสิระในการตรวจสอบงบการเงิน
ดวยการวางแผนและปฏิบตังิานตรวจสอบโดยใชวจิารณญาณ
ในการสงัเกตและสงสัยอยางเปนกลางตรงตามหลักฐานท่ี
เปนจรงิเยีย่งผูประกอบวิชาชพี เพือ่ใหไดรายงานการตรวจสอบ
ที่มีความถูกตอง เที่ยงธรรม และสมบูรณ เกิดประโยชน
ตอผูใชงบการเงิน คุณสมบัติที่สําคัญท่ีผูสอบบัญชีทุกคน
พึงมีในการปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองท่ัวไป ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีในการตรวจสอบความ
ถูกตองและเชือ่ถอืได ดังน้ัน ผูสอบบญัชจีงึตองปฏบิตังิาน
ตรวจสอบและรับรองบัญชีอยางเต็มความสามารถ 
ตระหนักถึงความเปนอิสระในการสอบบัญชี ปราศจาก
อคติและความลําเอียงในการปฏิบัติงาน พรอมท้ังมีการ
พิจารณาขอเท็จจริงอยางยุติธรรมและเปนกลาง เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลคลท่ีเกี่ยวของ
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