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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๓ (๑) กาหนดให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอานาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑
ได้กาหนดให้ สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการเงินประจาปีงบประมาณ
ของหน่วยงานของรัฐ หรือให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีทาหน้าที่แทน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๔) ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหน่วยงานอื่นของรัฐแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๕
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
“หน่ ว ยรั บ ตรวจ” หมายความว่ า หน่ ว ยรั บ ตรวจของส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนราชการ
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่ ว ยงานของรัฐ สภา ศาลยุ ติธ รรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐธรรมนูญ องค์ กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
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(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
“ผู้ รั บ ตรวจ” หมายความว่ า หั ว หน้ า ส่ว นราชการหรื อหั วหน้า หน่ว ยงานผู้ รั บผิ ด ชอบใน
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า สานักงานสอบบัญชี หรือผู้สอบบัญชีที่ไม่สังกัดสานักงานสอบบัญชี
และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
“สานักงานสอบบัญชี” หมายความว่า นิติบุคคลที่ให้บริการสอบบัญชี ซึ่งต้องมีผู้ได้รับอนุญาต
ให้ เ ป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ บั ญ ชี และผู้ ช่ ว ยผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นสั ง กั ด
และปฏิบัติงานเต็มเวลา
“ผู้สอบบัญชีที่ไม่สังกัดสานักงานสอบบัญชี ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีซึ่งต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีร่วมปฏิบัติงานเต็มเวลา
“หัวหน้าสานักงานสอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีที่มีอานาจสูงสุดในการบริหารงาน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการสอบบัญชี
“ผู้ ช่ ว ยผู้ ส อบบัญชี ” หมายความว่า บุ ค ลากรที่ มีส่วนร่วมในการปฏิ บัติงานในแต่ละงาน
ทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั ผิดชอบ
ข้อ ๕ ทุกรอบปีบัญชี ให้ ห น่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้สอบบัญชี ต่อสานักงานก่อนเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อให้สานักงานพิจารณา
ให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
(๒) สาเนาขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของหน่วยรับตรวจ
(๓) สาเนาข้อเสนอของผู้สอบบัญชี
(๔) สาเนาหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
(๕) สาเนาหนังสือรับรองคุณลักษณะของบุคคลตามข้อ ๘
ข้อ ๖ ในการกาหนดขอบเขตการว่าจ้างตามข้อ ๕ (๒) ของหน่วยรับตรวจต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ซึ่งต้องระบุเกี่ยวกับ
(ก) การตรวจสอบรายงานการเงิน
๑) แผนการตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ
๒) กาหนดการตรวจสอบ ซึ่งระบุเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการสอบบั ญชี และมาตรฐานการบั ญชี ที่ เ กี่ ยวข้อง
วิธีการตรวจสอบ กาหนดเวลาตรวจสอบ และชื่อผู้ตรวจสอบ
(ข) การตรวจสอบการประเมินผล (ถ้ามี)
๑) แผนการตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาการประเมินผล
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๒) กาหนดการประเมินผล ซึ่งระบุเรื่องที่ประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน วิธีประเมิน
กาหนดเวลาประเมิน และชื่อผู้ประเมิน
(ค) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๗
(๒) ข้อเสนอทางการเงิน
(ก) รายละเอียดค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยเสนอเป็นจานวนเงินรวม
(ข) ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ
(๓) กาหนดเวลาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อสานักงาน ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง หรือตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ ๗ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๒) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล หรือไม่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต
หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
(๓) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
(๔) ไม่เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
(๕) สามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการบริหาร
หรือพนักงานในตาแหน่งผู้บริหาร หรือผู้อานวยการระดับสูงของหน่วยรับตรวจนั้น
ข้อ ๘ ผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ในปี ก่ อ นที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ได้ รั บ งานสอบบั ญ ชี กิ จ การจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ราย
ซึ่งเป็นกิจการที่ในปีนั้นมีการดาเนินงานและมีรายได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวม
ไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท หรือมีเงินทุนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท
(๒) ต้องมีผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลา
(๓) ต้องไม่มีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจนั้น
(ก) หัวหน้าสานักงานสอบบัญชี
(ข) ผู้มีอานาจสอบบัญชีเทียบเท่าหัวหน้าสานักงานสอบบัญชี
(ค) ผู้เป็นหุ้นส่วนในสานักงานสอบบัญชีที่มีส่วนต่อการตัดสินใจของสานักงานสอบบัญชี
(ง) ผู้สอบบัญชีอื่นในสังกัดสานักงานสอบบัญชีที่มีส่วนในการตัดสินใจของสานักงานสอบบัญชี
(จ) สามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของบุคคลตามข้อ (ก) - (ง)
ข้อ ๙ กรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สอบบัญชีที่มีบทบัญญัติหรือข้อกาหนด
ไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใด ให้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือ
ข้อกาหนดนั้น
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ข้อ ๑๐ ให้สานักงานตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชี
กรณีสานักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามวรรคสาม
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อ 7 ข้อ ๘ ข้อ ๑๑ และข้อ 1๒ ให้แจ้งหน่วยรับตรวจ
พิจารณาดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และเสนอสานักงานให้ความเห็นชอบโดยเร็ว
การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี หน่ ว ยรั บ ตรวจต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารหมุ น เวี ย นผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง มี อ านาจ
ลงลายมือชื่อ โดยผู้สอบบัญชีรายหนึ่งอาจได้รบั การแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในฐานะ
ผู้สอบบัญชีได้ติดต่อกันไม่เกินสามรอบปีบัญชี ยกเว้นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ เป็น ไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหน่วยรับตรวจอาจแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีรายใหม่
ในสังกัด สานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิม หรือแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ได้
และเมื่อพ้นเวลาเว้นวรรคไปแล้วอย่างน้อยสองรอบปีบญ
ั ชี หน่วยรับตรวจอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้อีก
ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ สานักงานอาจเรียกกระดาษทาการของผู้สอบบัญชี
ในรอบบัญชีปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก็ได้
ข้อ ๑๒ ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ตามนโยบาย
การตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๓ ให้ผู้สอบบัญชีส่งรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินให้สานักงานเพื่อพิจารณา
แจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ
การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการกาหนด
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการ
มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ระเบียบนี้
ในกรณี มีเ หตุอัน สมควร คณะกรรมการอาจยกเว้น หรื อผ่ อนผันการปฏิ บัติต ามความใน
ระเบียบนี้ได้
ข้อ ๑๕ การดาเนินการใด ๆ ที่ดาเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าชอบด้วยระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

