ขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชี
ประจาปีงบประมาณ 2564
1.หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญั ติ ความมั่ นคงด้ านวั คซี นแห่ งชาติ พ.ศ.2561 มาตรา 44 ก าหนดให้ ทุ กรอบปี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินและแสดงความเห็น เป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด
และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทาบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2 เพื่อให้ผู้ สอบบั ญชีประเมิน ผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบันวัคซีนแห่ งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
3. ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชี
3.1 ผู้ ส อบบั ญชี ต้องตรวจสอบงบการเงิ นของสถาบันวั คซี นแห่ งชาติ ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี
ที่รับรองทั่วไป สาหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
3.2 ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่น สาหรับงวดเวลาตามข้อ 3.1 ของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด
และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด ไว้ในรายงานซึ่งแยกต่างหากจากรายงาน ข้อ 3.1 และ 3.3
3.3 ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในซึ่งเกี่ยวข้อ งโดยตรงกับการรับจ่าย
การเก็บรักษา การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นหรือซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติรวมทั้งการ
จัดเก็บรายได้ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สาหรับงวดเวลาตามข้อ 3.1 เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอของระบบและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และแสดงความเห็นไว้ในรายงานซึ่งแยกต่างหาก จากรายงาน
ตามข้อ 3.1 และ 3.2 โดยในรายงานดังกล่าวจะต้องระบุถึงความย่อหย่อนของระบบ และ/หรือ การปฎิบั ติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสาคัญ(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อแก้ความย่อหย่อนดังกล่าว
3.4 ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบระบบการควบคุมเอกสารหลักฐาน ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
ข้อมูลและรายการบันทึกในงบการเงิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ความมีอยู่จริง การตีราคา สิทธิ
และภาระผูกพัน
4.ผลผลิต...
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-24. ผลผลิตที่คาดหวัง
4.1 รายงานผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4.2 รายงานข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบ Management Letter เสนอแนวทางแก้ไขหากพบ
ข้อผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมจากการตรวจสอบ
4.3 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่น
4.4 รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
5. กาหนดเวลาเสนอรายงานตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชีต้องส่งมอบรายงานผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมรายงานข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบ Management Letter รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน และรายงานการสอบ
ทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใน 60 วัน นับจากวันถัดจากวันที่
ได้รับงบการเงินจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
6. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
6.1 ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1.1 มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.1.2 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล หรือไม่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต
หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
6.1.3 ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณในวิช าชีพ หรือไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
6.1.4 ไม่เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
6.1.5 สามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการบริหารหรือ
พนักงานในตาแหน่งผู้บริหารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
6.2 ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
6.2.1 เคยรับงานสอบบัญชีของกิจการจานวนไม่น้อยกว่า 10 ราย ซึ่งเป็นกิจการที่ในปีนั้น
มีการดาเนินงานและมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรื อมีเงินทุน
ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
6.2.2 ต้องมีผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยสอบบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลา
6.2.3 ต้องไม่มี...
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-36.2.3 ต้องไม่มีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(1) หัวหน้าสานักงานสอบบัญชี
(2) ผู้มีอานาจสอบบัญชีเทียบเท่าหัวหน้าสานักงานสอบบัญชี
(3) ผู้เป็นหุ้นส่วนในสานักงานสอบบัญชีที่มีส่วนต่อการตัดสินใจของสานักงานสอบบัญชี
(4) ผู้ ส อบบั ญ ชี อื่น ในสั ง กัด ส านั ก งานสอบบัญ ชี ที่ มี ส่ ว นในการตั ด สิ น ใจของส านั ก
งานสอบบัญชี
(5) สามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของบุคคลตามข้อ (1) – (4)
6.3 กรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สอบบัญชีที่มีบทบัญญัติหรือข้อกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใด ให้ถือปฏิบัติตามบทญัตติหรือข้อกาหนดนั้น
7. ข้อเสนอของสานักงานสอบบัญชี
7.1 ข้อเสนอทางเทคนิค
7.1.1 การตรวจสอบงบการเงิน
(1) แผนการตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ
(2) กาหนดการตรวจสอบ ซึ่งระบุเรื่องตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ การ
ประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง วิธีการตรวจสอบ
กาหนดเวลาตรวจสอบ และชื่อผู้ตรวจสอบ
7.1.2 การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
(1) แผนการประเมินผล ขอบเขตและระยะเวลาการประเมินผล
(2) ก าหนดการประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง ระบุ เ รื่ อ งที่ ป ระเมิ น
วัตถุประสงค์การประเมิน วิธีการประเมิน กาหนดเวลาประเมิน และชื่อผู้ประเมิน
7.1.3 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
(1) แผนการสอบทาน ขอบเขตและระยะเวลาการสอบทาน
(2) กาหนดการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งระบุเรื่องสอบทาน วัตถุประสงค์
การสอบทาน วิธีการสอบทาน กาหนดเวลาสอบทาน และชื่อผู้สอบทาน
7.2 ข้อเสนอทางการเงิน
7.2.1 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยให้เสนอเป็นจานวนเงินรวม
7.2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ

8.เอกสาร...
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-48. เอกสารการตรวจสอบที่ต้องเสนอต่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
8.1 การตรวจสอบงบการเงิน
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบผู้สอบบัญชี ต้องส่งกาหนดการตรวจสอบ (Audit Program) ซึ่งระบุ
เรื่องที่ตรวจสอบ ปริมาณการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กาหนดเวลาการตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ ให้ครบถ้วน
8.2 การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบผู้สอบบัญชี ต้องส่งกาหนดการประเมินผล (Evaluation Program)
ซึ่งระบุเรื่องที่ประเมิน ปริมาณที่ประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน วิธีการประเมิน กาหนดเวลาประเมิน และชื่อ
ผู้ประเมิน ให้ครบถ้วน
8.3 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ก่อนเริ่มปฎิบั ติงานสอบทานผู้ส อบบัญชี ต้องส่งกาหนดการสอบทาน (Review Program)
ซึ่งระบุเรื่องที่สอบทาน วัตถุประสงค์การสอบทาน วิธีการสอบทาน กาหนดเวลาการสอบทาน และชื่อผู้สอบทานให้
ครบถ้วน
9. รายงานที่ต้องส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้สอบบัญชีต้องส่งรายงานการตรวจสอบงบการเงิน รายงานการประเมินผล และรายงานการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในที่เสนอต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามข้อ 5 ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส่งตาม
กาหนดเวลาเดียวกับที่ส่งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
10. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรสาหรับงานนี้จานวน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
11. กาหนดยืนราคา
ไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันที่เสนอราคา
12. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะประกาศผู้ชนะการคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและลงนามในสัญญาต่อเมื่อสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีแล้ว
13. สถานที.่ ..
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-513. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูล
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สานักอานวยการ)
เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบาราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14 ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2580-9729 – 31 ต่อ 608 โทรสาร 0-2581-9732
E – mail Address: contact@nvi.go.th
………………………………………………………………………..
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