
เร่ืองเสร็จที่ ๖๙๕/๒๕๕๓ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕  
    

 
กระทรวงพาณิชยไดมีหนังสือ ที่ พณ ๐๘๐๓/๓๓๘๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา  กระทรวงพาณิชยไดรับหนังสือจาก
สภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือใหพิจารณากรณีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) จะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศกําหนดเพิ่มเติมใหผูสอบบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่ออยูในทะเบียนรายชื่อของ
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยสํานักงานสอบบัญชีนั้นจะตองมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
และตองยินยอมใหเจาหนาที่สํานักงาน ก.ล.ต. เขาทําการตรวจสอบเพื่อประเมินระบบควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีมีความเห็นวา การควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชีเปนเรื่องที่ผูสอบบัญชีตองปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๒๒๐ 
เร่ือง การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เปนอํานาจของสภาวิชาชีพบัญชีในการกําหนดมาตรฐาน
การสอบบัญชีดังกลาวตามมาตรา ๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กระทรวงพาณิชยในฐานะหนวยงานที่รักษาการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาแลวเห็นวามีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯ ออกประกาศกําหนดเพิ่มเติมใหผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่ออยูในทะเบียนรายชื่อของสํานักงาน 
ก.ล.ต. โดยสํานักงานสอบบัญชีนั้นจะตองมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และ 
ก.ล.ต. จะเขาทําการตรวจสอบคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดไดหรือไม ซึ่งมี
ความเห็นเปน ๒ ฝาย ดังนี้ 

ฝายที่หนึ่ง มีความเห็นวา มาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ กําหนดใหผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดใหผูสอบบัญชีตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสอบ
บัญชี และตองปฏิบัติตามขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  การที่

                                                 
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๑๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 
 ๒

สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติมใหผูสอบบัญชีตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่ไดข้ึนทะเบียนไว
กับสํานักงาน ก.ล.ต. ก็เพ่ือจะไดตรวจสอบคุณภาพของสํานักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัดอยูวาได
ปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๒๒๐ เร่ือง การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
ซึ่งสํานักงาน ก.ล.ต. สามารถกําหนดคุณสมบัติของสํานักงานสอบบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. ได 

ฝายที่สอง มีความเห็นวา มาตรา ๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีฯ 
กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจในการกําหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 
และมาตรฐานอื่นที่เก่ียวกับวิชาชีพบัญชี ซึ่งการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเปนมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีตองปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๒๒๐ เร่ือง การควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งในปจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีอยูระหวางการปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวให
สอดคลองกับมาตรฐานการสอบบัญชีสากล ISQC 1 และ ISA 220 ซึ่งกําหนดโดย The 
International Auditing and Assurance Standards Board ( IAASB)  การที่ สํ า นั ก ง าน 
ก.ล.ต. จะออกประกาศใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดเพิ่มเติมใหผูสอบบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่ข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงาน ก.ล.ต. 
และใหสํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสํานักงานสอบบัญชีนั้น เปนการเกินอํานาจ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดไว 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเรื่องอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ทําหนาที่
ควบคุมดูแลผูสอบบัญชี และปองกันไมใหเกิดการปฏิบัติซ้ําซอนหรือมาตรฐานที่แตกตางกัน ซึ่ง
อาจกอใหเกิดปญหาหรือความสับสนแกผูประกอบวิชาชีพบัญชี กระทรวงพาณิชยจึงขอหารือ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นขอกฎหมายดังกลาว 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือของกระทรวงพาณิชย 

โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ผูแทนกระทรวงพาณิชย (กรม
พัฒนาธุรกิจการคา) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ผูแทนสภาวิชาชีพบัญชี เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว  ปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา เมื่อวันที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๓ สํานักงาน ก.ล.ต. ไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ สช. ๓๙/๒๕๕๓ เร่ือง การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุน โดย
กําหนดใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป เวนแตในขอ ๑๐ (๓) เร่ืองการ
กําหนดใหผูที่จะไดรับความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชี ไดกําหนดให
ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป  จึงมีประเด็นที่จะตองพิจารณาตามขอหารือวา 
สํานักงาน ก.ล.ต. จะมีอํานาจออกประกาศดังกลาวตามมาตรา ๖๑๑ แหงพระราชบัญญัติ

                                                 
๑ มาตรา ๖๑  ผูสอบบัญชีตามมาตรา ๕๖ ตองเปนผูสอบบัญชีท่ีสํานักงานใหความเห็นชอบ 



 
 ๓

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดหรือไมและเพียงใด  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๓) พิจารณาแลวเห็นวา โดยที่มาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ บัญญัติใหผูสอบบัญชีตามมาตรา ๕๖๒ ตองเปนผูสอบบัญชีที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบ  ดังนั้น สํานักงาน ก.ล.ต. จึงมีอํานาจที่จะออกประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชีในตลาดทุนได  อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูสอบบัญชีจะตองอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดวย ดังนั้น ในการออกประกาศดังกลาวสํานักงาน 
ก.ล.ต. จึงตองคํานึงถึงอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพบัญชีและสิทธิของผูสอบบัญชีตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีฯ ดวย  สําหรับปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 
ควรจะกําหนดเรื่องใดไดบางนั้น  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) มีขอสังเกตวา ขอหารือของ
กระทรวงพาณิชยเปนการหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งมีกระทรวงการคลังเปนหนวยงานผูรักษาการตามกฎหมายดังกลาว และปรากฏ
ขอเท็จจริงวากระทรวงพาณิชยยังไมไดมีการหารือเพ่ือหาขอยุติรวมกับกระทรวงการคลังใน
ประเด็นนี้แตอยางใด สมควรที่กระทรวงพาณิชยจะไปพิจารณารวมกับกระทรวงการคลังเพ่ือใหได
ขอยุติเสียกอน และหากยังปรากฏปญหาขอกฎหมายที่ไมอาจหาขอยุติและเปนปญหาขอกฎหมาย
ที่ทําใหไมอาจปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายไดก็สามารถหารือมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตอไป 
 
 

(ลงช่ือ) อัชพร  จารุจินดา 
(อัชพร  จารุจินดา) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

                                                 
เม่ือไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแลว ผูสอบบัญชีนั้นมีสิทธิสอบบัญชีบริษัทหลักทรัพย

ตามมาตรา ๑๐๖ บริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามที่กําหนดในมาตรา ๑๙๙ และ
บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยตามที่กําหนดในมาตรา ๒๑๗ ไดดวย 

๒ มาตรา ๕๖  ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดทํา
และสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทตอสํานักงาน ดังตอไปนี ้

(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว 

(๒) งบการเงินประจํางวดการบัญชีท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว 

(๓) รายงานประจําป 
(๔) รายงานการเปดเผยขอมูลอ่ืนใดเกี่ยวกับบริษัทตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ประกาศกําหนด 

งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด การกําหนดดังกลาวใหคํานึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นชอบไวแลวดวย 


