
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference) 

การตรวจสอบงบการเงนิของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถงึ 2559 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

“มหาวิทยาลัยพะเยา” ได้รับการยกฐานะจาก “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เพื่อสนองต่อ

นโยบายของรัฐบาลทีส่่งเสรมิให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างคล่องตัว มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยค านึงถึงความอิสระ ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีสถานะ

เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหาร

ราชการแผน่ดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงในการให้การศึกษา ส่งเสริมและ

พัฒนาวิชาการ ท าการสอน ท าการวจิัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแกป่ระชาชน และ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดวิธีการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ตามความ

ในมาตรา 45 ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินและบัญชรีายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี มาตรา 46 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชขีองมหาวิทยาลยั และให้

ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี และมาตรา 48 ให้ผู้สอบ

บัญชที ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันแต่วันสิ้นปีบัญชี 

เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตร ีและให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชี

งบดุล บัญชที าการ และบัญชรีายรับรายจ่ายที่ผูส้อบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปี

ที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิน้ปีบัญชี 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ท าการตรวจสอบและให้การรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 แล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดท างบการเงิน

ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 2558 แล้วเสร็จ แต่หนังสือส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ที่ ตผ 0051.4 

พย/010 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่องการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งต่อมหาวิทยาลัย

ว่า “ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยาไม่สามารถตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2555 ประกอบกับมีภารกิจการตรวจสอบด้านอื่น ๆ จ านวนมาก จึงขอยุติการตรวจสอบและไม่มีค่าธรรมเนียมใน

การสอบบัญชี” และจากการหารือกับส านักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดล าปาง) สรุปว่า เพื่อประโยชน์สูงสุด
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ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชนโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยพะเยาจึงจ าเป็นต้อง

จัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานอื่นของรัฐแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. 2555 เข้ามาด าเนินการ

ตรวจสอบและรับรองงบการเงินตั้งแต่ปี 2555 ถงึ 2559 ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน  

 

2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2555 ถึง 2559 ของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบบัญชทีี่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 

3.  คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเอกชน 

3.1 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 

และเป็นผู้สอบบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้ความเห็นชอบเป็น

ผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของนิติบุคคลใด ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ณ วันที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3.2  ในปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สอบบัญชีต้องได้รับงานสอบบัญชีกิจการ

จ านวนไม่น้อยกว่าสิบราย ซึ่งเป็นกิจการที่ในปีนั้นมีการด าเนินงานและมีรายได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท หรือมี

สินทรัพย์รวมไม่น้อยกวา่สิบล้านบาท หรือมีเงินทุนไม่น้อยกวา่สิบล้านบาท 

3.3 สังกัดส านักงานสอบบัญชีที่จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ซึ่ง

ส านักงานสอบบัญชีต้องมีผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

3.4 ผู้สอบบัญชี รวมถึงสามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือ

พนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3.5 ส านักงานสอบบัญชีตามข้อ 3.3 ต้องไม่มีบุคลากร รวมถงึสามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของ

หัวหน้าส านักงานสอบบัญชี ผู้มีอ านาจในส านักงานสอบบัญชีที่เทยีบเทา่หัวหน้าส านักงานสอบบัญชี ผู้เป็นหุ้นส่วน

ในส านักงานสอบบัญชีที่มีส่วนต่อการตัดสินใจของส านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชอีื่นในสังกัดส านักงานสอบ

บัญชทีี่มีส่วนในการตัดสินใจของส านักงานสอบบัญชี เป็นผู้บริหารหรอืพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3.6 เป็นผู้มีประสบการณด์้านการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีบัญชไีม่น้อยกวา่ห้าปี 

3.7 เป็นผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีบัญชี 

3.8 เป็นผู้ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถงึการขาดจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่มีพฤติกรรมที่ฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีบัญชี 
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3.9 มผีู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่รว่มปฏิบัติงานทีม่ีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.9.1 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเงิน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรีสาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองว่าสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบ

บัญชดี้านการตรวจสอบงบการเงินได้ 

3.9.2 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ต้องมีวุฒิ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองว่าสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วย

ผู้สอบบัญชดี้านการวิเคราะห์ระบบควบคุมภายในได้ 

3.9.3 ผู้ช่วยผู้สอบบัญช ีรวมถงึสามีหรอืภรยิา บิดา มารดา และบุตรของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ต้อง

ไม่เป็นผู้บริหารหรอืพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

4.  ขอบเขตการด าเนินงาน 

4.1 การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่ก าหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชี โดยท าการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา รวม 5 ปี ประกอบด้วย 

4.1.1 งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2555 (ปีงบประมาณ 2555) 

4.1.2 งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ปีงบประมาณ 2556) 

4.1.3 งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 (ปีงบประมาณ 2557) 

4.1.4 งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (ปีงบประมาณ 2558) 

4.1.5 งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559) 

4.2  การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

5.  ระยะเวลาการด าเนินการและการส่งมอบงาน 

5.1 ผู้สอบบัญชจีะต้องเร่ิมปฏิบัติงานหลังจากวันลงนามในสัญญา โดยปฏิบัติดังนี้ 

5.1.1 จัดท าร่างสรุปผลการตรวจสอบ ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานตรวจสอบของ

แต่ละปี 

5.1.2 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ของแต่ละปี ภายใน 15 วัน หลังจากที่ผู้สอบ

บัญชไีด้ให้ขอ้มูลและตอบข้อค าถามของตัวเลขและข้อคดิเห็นจากฝา่ยบรหิารของมหาวิทยาลัยแล้ว 

5.1.3 รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ของแต่ละปี ให้จัดท าเป็นรูปเล่มโดยใช้ภาษาไทย

จ านวน 2 ชุด เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา และส าเนารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในก าหนดเวลาตามข้อ 5.3 

5.1.4 การตรวจรับรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ของแต่ละปี ต้องผ่านการรับรอง โดย

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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5.2 ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้สอบบัญชีจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 520 วัน หลังจากวันลง

นามในสัญญา 

5.3 การส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณส์ าหรับงบการเงินของแต่ละปี เป็นดังนี้  

5.3.1 งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2555 (ปีงบประมาณ 2555) ภายใน 150 วัน 

หลังจากวันลงนามในสัญญา 

5.3.2 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ปีงบประมาณ 2556) ภายใน 220 

วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

5.3.3 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 (ปีงบประมาณ 2557) ภายใน 320 

วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

5.3.4 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (ปีงบประมาณ 2558) ภายใน 420 

วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

5.3.5 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559) ภายใน 520 

วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

 

6.  หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

7.  การจ่ายเงิน 

การจ่ายเงินคา่ธรรมเนียมวิชาชีพของการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของแต่ละปี จะแบ่งจ่ายเป็นปีละ 2 

งวด ดังนี้ 

7.1 รอ้ยละ 50 ของคา่ธรรมเนียมแต่ละปี เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับรา่งสรุปผลการตรวจสอบของปีนั้น ๆ  

7.2 รอ้ยละ 50 ของคา่ธรรมเนียมแต่ละปี เมื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรองรายงานผลการ

ตรวจสอบของปีนั้น ๆ  

มหาวิทยาลัยพะเยาสงวนสิทธิในการหักค่าปรับร้อยละ 0.10 ต่อวัน จากค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมในการ

ตรวจสอบส าหรับงบการเงินแต่ละปี ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเอกชนไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3  

 

8.  การจัดท าข้อเสนองานตรวจสอบงบการเงิน 

การจัดท าข้อเสนองานตรวจสอบงบการเงินนั้น ให้ส านักงานสอบบัญชีต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีเอกชน

จัดท าข้อเสนอเพื่อพิจารณา โดยต้องระบุชื่อและเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีเอกชนที่จะเข้าท าการตรวจสอบงบ

การเงินของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปี ทั้งนี้ อาจระบุชื่อผู้สอบบัญชีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ นอกจากนี้ ให้

แบ่งข้อเสนองานตรวจสอบเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
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8.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย  

8.1.1 การตรวจสอบการเงิน โดยต้องระบุ 

(1) ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ 

(2) ก าหนดการตรวจสอบ ซึ่งระบุเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ ก าหนดเวลาตรวจสอบ และชื่อผู้ตรวจสอบ 

8.1.2 การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 

(1) ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ 

(2) ก าหนดการตรวจสอบ ซึ่งระบุระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบ วิธีการ

ตรวจสอบระบบ วิธีตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ก าหนดเวลาตรวจสอบ และชื่อ

ผู้ตรวจสอบ 

8.2 ข้อเสนอทางการเงิน โดยต้องระบุ  

8.2.1 รายละเอียดคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ โดยให้เสนอเป็นจ านวนเงินรวมของแต่ละปี 

8.2.2 ระยะเวลาที่ใชใ้นการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ 

 

9.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรอืแสดงความคิดเห็น 

9.1 เสนอแนะ วิจารณ ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ ดังนี ้ 

9.1.1 ทางไปรษณยี์ 

ส่งถึง  กองคลัง(งานบัญช)ี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

9.1.2 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

Email Address: upfinance@up.ac.th  

ทั้งนี ้ผู้ที่ประสงคจ์ะเสนอแนะ วิจารณ ์หรือแสดงความคิดเห็น ให้ด าเนินการได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่

วันที่มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ลงเว็บไซด์ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้น าข้อเสนอแนะและข้อคิด เห็นมาพิจารณาและ

ด าเนินการต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 สิน้สุดการรับวิจารณ์ วันที่ 29 เมษายน 2559 

9.2 ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

9.2.1 ทางโทรศัพท์ 

เบอร์โทร 054-466666 ต่อ 1051-1053 (กองคลงั งานบญัช ีมหาวิทยาลัยพะเยา) 

9.2.2 ทางเวบไซต์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.up.ac.th    

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.finance.up.ac.th    
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