
 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

ท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 

เร่ือง  การจดัจา้งผูต้รวจสอบภายใน 

เพือ่ปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบภายในของสภาวิชาชีพบญัชี 

 

สภาวิชาชีพบัญชี (สภาฯ) มีความประสงค์จะจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายในของสภาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

ขอ้ ๑. สถานท่ีและระยะเวลายื่นเสนอขอบเขตงานและเสนอราคา 

                          การยื่นเสนอขอบเขตงานและเสนอราคา ให้ยื่นได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการ  สภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 

๑๓๓ ถนนสขุุมวิท ๒๑(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวัน

และเวลาท าการ (๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.)หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ติดต่อคุณกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ 

(ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ) ๐-๒๖๘๕-๒๕๐๐ ต่อ ๒๕๔๘ 

ขอ้ ๒. ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้  

  ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชี หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ 

     ๒.๒ มีประสบการณท์ างานในส านักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ หรือส านักงานขนาดกลางไม่น้อย

กว่า ๒ ปี 

     ๒.๓ มีประสบการณด้์านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

    ๒.๔ กรณีผู้เสนอราคาเป็นคณะบุคคลตามประมวลรัษฎากร ต้องมีวัตถุประสงค์การด าเนินงาน

เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบภายใน และมีประสบการณแ์ละผลงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

 ๒.๕ กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจด

ทะเบียนไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท และต้องมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และมี

ประสบการณแ์ละผลงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

 ๒.๖  มีความรู้ เร่ืองระบบงานในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

 ๒.๗ เป็นบุคคล/คณะบุคคล/นิติบุคคล ที่ไม่สงักดัส านักงานเดียวกนักบักรรมการสภาฯ 

 ๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ          

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกนัเช่นว่าน้ัน 

 ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สภาฯ หรือไม่เป็น

ผู้กระท าการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างคร้ังนี้  

ขอ้ ๓. ยึดถือหลกัปฏิบติั  ดังต่อไปนี้  

๓.๑ ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity) 

๓.๒ ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

๓.๓ การปกปิดความลับ (Confidentiality) 

๓.๔ ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
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ขอ้ ๔. ขอบเขตของงาน 

๔.๑ จัดท าและปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยง (Risk-based 

approach) ตามความเหมาะสมเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอนายกสภาฯ 

พิจารณาอนุมัติ 

๔.๒ ด าเนินการตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งโครงการหรืองานพิเศษอื่น

ตามความจ าเป็นและที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในตามกรอบและแนวคิดของการควบคุมภายในของ Enterprise 

Risk Management (ERM) 

๔.๔ ประเมินกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของระบบงานที่มีการ

เปล่ียนแปลงส าคัญหรือระบบงานที่เกิดข้ึนใหม่ ทั้งน้ีเพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยงและเสนอวิธีจัดการกับความเสี่ยงที่

เหมาะสม 

๔.๕  เสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและนายกสภาวิชาชีพบัญชี 

๔.๖  ประสานงานกบัผู้ตรวจสอบภายนอก 

๔.๗  ต้องเข้าปฏบิัติงานตรวจสอบ (๒ คร้ังต่อปี) 

๔.๘  ด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะอนุกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

ขอ้ ๕. หลกัประกนัสญัญาและประกนัความเสียหาย 

                       ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องวางเงินประกนัการปฎิบัติตามสญัญาและประกันความเสยีหายเป็นจ านวน

ร้อยละ ๕ (ห้า)ของค่าจ้างตามสัญญา โดยหลักประกันนี้ จะคืนให้เมื่อพ้นจากข้อผูกพันภาระความรับผิดชอบตาม

สญัญาที่ได้ท าไว้กบัสภาฯ 

ขอ้ ๖. การบอกเลิกสญัญา 

         ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อ สภาฯมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

บางส่วนหรือทั้งหมดได้ และในกรณีที่สภาฯใช้สทิธิบอกเลิกสญัญา สภาฯมีสทิธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสญัญา

เป็นจ านวนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดกไ็ด้ แล้วแต่สภาฯจะเห็นสมควร  และหากเหตุดังกล่าวเป็นเหตุให้สภาฯต้อง

จัดหา หรือต้องว่าจ้างบุคคลอื่นแล้วแต่กรณี เพ่ือให้การด าเนินการส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน  

ภายในก าหนด ๖ เดือน นับแต่วันที่สภาฯได้มีหนังสอืบอกเลิกสญัญา ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้ นจาก

ราคาที่ก าหนดไว้ในสญัญาให้แก่สภาฯ 

ขอ้ ๗. การยื่นเสนอขอบเขตงานและเสนอราคา 

     ผู้เสนอราคาที่ประสงค์จะยื่นเสนอขอบเขตงานและเสนอราคาเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือก

จะต้องยื่นซองเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๓ ส่วน  ดังต่อไปนี้  

     ส่วนที่ ๑ ซองเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา  

     (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา

ทะเบียนบ้าน  ส าเนาวุฒิการศึกษา และส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสยีภาษีอากร (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ  

          ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอราคาเป็นคณะบุคคล ให้ย่ืนส าเนาหลักฐานของหัวหน้าคณะบุคคล

ตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยส าเนาสญัญาจัดตั้งคณะบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสภีาษีอากรของคณะบุคคล อย่าง

ละ ๑ ฉบับ 
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ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาหลักฐานของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติ

บุคคลตามวรรคหนึ่ง  พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิบัญชี รายช่ือหุ้นส่วน

ผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๒) หลักฐานแสดงประสบการณ์ในการท างานในส านักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ หรือ

ส านักงานขนาดกลางไม่น้อยกว่า ๒ ปี อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๓) หลักฐานแสดงประสบการณด้์านการตรวจภายในไม่น้อยกว่า ๕ ปี อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๔) รายช่ือและประวัติการศึกษาของผู้ช่วยในการปฏบิัติงาน (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ 

ส่วนที่ ๒ ซองเอกสารหลักฐานขอบเขตของงาน 

(๑) แนวทางการปฏบิัติงานตามขอบเขตของงานตามข้อ ๔. 

ส่วนที่ ๓ ซองเสนอราคา 

(๑) อตัราค่าบริการรายปี 

ทั้งนี้  เอกสารต่างๆ ที่เป็นส าเนาต้องให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถูกต้องด้วย 

ขอ้ ๘. เกณฑก์ารพิจารณาและตดัสิน 

                          สภาฯ จะพิจารณาจากเอกสารตามข้อ ๖ โดยสงวนสทิธิ์ในการไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึง

ราคาใดที่เสนอทั้งหมดกไ็ด้ หรืออาจจะยกเลิกการจัดจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยกไ็ด้ สดุแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือ

ประโยชน์ของสภาฯเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการพิจารณาและตัดสนิของสภาฯเป็นเดด็ขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง

สทิธิ์หรือค่าเสยีหายใด ๆ มิได้ 

                          ในกรณีที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีความประสงค์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอแสดงวิสัยทัศน์หรือ

น าเสนอขอบเขตงาน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน าเสนอได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดง

บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมกับเอกสารรับรองการเป็นผู้แทนในการน าเสนอขอบเขตงานจากผู้ยื่นข้อเสนอ(กรณี

คณะบุคคล/นิติบุคคล) 

ขอ้ ๙. การประกาศผลการคดัเลือก  

    สภาฯ จะประกาศผลให้ทราบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยวิธีการประกาศในเวบ็ไซต์

ของสภาวิชาชีพบัญชี (www.fap.or.th)หรืออาคารที่ท  าการของสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ ๑๓๓ ถนนสขุุมวิท ๒๑(อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

          บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาท าสญัญากบัสภาฯ ภายใน ๗ (เจด็)วันท าการ 

นับตั้งแต่วันประกาศผล หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มาท าสญัญาภายในก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้อง

ใดๆ มิได้  สภาฯสงวนสทิธทิี่จะเรียกผู้รับการคัดเลือกอนัดับรองข้ึนมาพิจารณาแทน 

http://www.fap.or.th)หรือ

