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ISA™ 220 - การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้ ขั้นตอนในการแปลมาตรฐาน

การสอบบัญชีระหว่างได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์

นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 220 - การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน © 2010 สงวน

ลิขสทิธิ์ โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 - การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน © 

2012 สงวนลิขสทิธิ์ โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้ ใน 

ลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรับปรุงเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนให้สอดคล้องกับต้นฉบับ 

Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC (ISBN: 978-1-60815-318-3) ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อข้อก าหนดหรือหลักการที่ ส าคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ดังนั้น วันถือ

ปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ จึงเป็นวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้อง

กบัวันถือปฏบิัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC  
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 220 

การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน 

(ถือปฏบัิตกิบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับงวดสิ้นสดุในหรือหลังวนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  1 

ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 2-4 

วันถือปฏบิัติ 5 

วตัถุประสงค ์ 6 

ค าจ ากดัความ 7 

ขอ้ก าหนด  

ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ 8 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 9-11 

การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบ 12-13 

การมอบหมายงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 14 

การปฏบิัติงานตรวจสอบ 15-22 

การติดตามผล 23 

การจัดท าเอกสารหลักฐาน 24-25 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ ก1-ก2 

ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ ก3 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ก4-ก7 

การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบ ก8-ก9 

การมอบหมายงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ ก10-ก12 

การปฏบิัติงานตรวจสอบ ก13-ก32 

การติดตามผล ก33-ก35 

การจัดท าเอกสารหลักฐาน ก36 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ควรอ่านร่วมกับ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับวิธี

ปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน และเกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบทาน

การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ (ถ้ามี) มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ต้องอ่านร่วมกบัข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 

2. ระบบการควบคุมคุณภาพและนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพเป็นความรับผิดชอบ

ของส านักงานสอบบัญชี โดยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานมี

ภาระหน้าที่ ในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่ งระบบการควบคุมคุณภาพเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า 

(ก) ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมาย

ที่ เกี่ ยวข้อง และ 

(ข) รายงานที่ ออกโดยส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์นั้น ๆ1 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อ ยู่บนหลักการที่ ว่า  ส านักงานต้องปฏิบ ัติตามมาตรฐาน 

การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

3. ในบริบทของระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบมีความรับผิดชอบ

ในการน าวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบไปปฏิบัติ และจัดหาข้อมูลที่

เกี่ ยวข้องให้แก่ส านักงานเพื่ อช่วยสนับสนุนระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน ในส่วนที่

เกี่ ยวข้องกบัความเป็นอสิระ 

4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีสิทธิเชื่ อถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน เว้นแต่ข้อมูลจาก

ส านักงานหรือแหล่งอื่ นจะชี้แนะไว้เป็นอย่างอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2) 

วนัถือปฏิบติั 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

1
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบ และการสอบทาน 

งบการเงิน และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” ย่อหน้าที่  11 
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วตัถุประสงค ์

6. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือเพื่ อน าวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพไปปฏิบัติในระดับของงาน

ตรวจสอบ เพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้สอบบัญชีว่า 

(ก) งานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และ 

(ข) รายงานของผู้สอบบัญชีที่ ออกมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น ๆ 

ค าจ ากดัความ 

7. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ2 หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่ นในส านักงานซึ่ งเป็น

ผู้ รับผิดชอบงานตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น และรับผิดชอบต่อรายงาน

ของผู้สอบบัญชี และในบางสถานการณ์อาจเป็นผู้ที่ มีอ านาจหน้าที่ ที่ เหมาะสมจากองค์กร

วิชาชีพ หน่วยงานตามกฎหมาย หรือหน่วยงานก ากบัดูแล  

(ข) การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการที่ ออกแบบมาเพื่ อจัดให้

มีการประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์ ในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เกี่ ยวกับการใช้ 

ดุลยพินิจที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและข้อสรุปที่ ได้ที่ ใช้ในการจัดท ารายงานของ

ผู้ สอบบัญชี กระบวนการการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบนี้ ใช้ส าหรับ 

การตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการตรวจสอบอื่ น  

(ถ้ามี) ที่ ส านักงานพิจารณาแล้วเหน็ว่าต้องมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ 

(ค) ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื่ นในส านักงาน 

บุคคลภายนอกที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ ประกอบด้วยบุคคลดังกล่าว 

ทั้งนี้  บุคคลนั้นต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และมีประสบการณ์และ

อ านาจหน้าที่ ที่ เพียงพอและเหมาะสมในการประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการใช้ 

ดุลยพินิจที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและข้อสรุปที่ ได้ที่ ใช้ในการจัดท ารายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

(ง) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานทุกคนที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รวมถึงบุคคลอื่ นที่ ได้รับการว่าจ้างโดยส านักงานหรือส านักงานเครือข่าย ซึ่ งปฏิบัติงาน

ตรวจสอบในงานตรวจสอบนั้น ทั้งนี้  ไม่รวมถึงผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกส านักงานของผู้ สอบบัญชี  

ที่ ได้รับการว่าจ้างโดยส านักงานหรือส านักงานเครือข่าย3ค าว่า “กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน” ไม่รวมถึง

บุคคลภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในของลูกค้าผู้ซึ่ งให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่องาน

 

2
  ในกรณีที่ เหมาะสม ให้อ้างองิค าว่า “ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ” “หุ้นส่วน” และ “ส านักงาน” กบัค าที่ เหมือนกนัในภาครัฐ 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี” ย่อหน้าที่  6(ก) ให้ค านิยามของค าว่า “ผู้เชี่ ยวชาญของ

ผู้สอบบัญชี” 
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ตรวจสอบกรณีที่ ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 

(ปรับปรุง)4 

(จ) ส านักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือองค์กร

รูปแบบอื่ นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

(ฉ) การตรวจทาน หมายถึง วิธีปฏิบัติที่ ถูกออกแบบมาเพื่ อให้ได้หลักฐานเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของส านักงานโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ในงานตรวจสอบที่ เสรจ็สิ้นแล้ว 

(ช) กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง กิจการที่ มีหุ้น ตราสารทุน หรือตราสารหนี้   

ที่ เสนอราคาหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีการซื้ อขายภายใต้ข้อบังคับของ 

ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่ นที่ เทยีบเท่า 

(ซ) การติดตามผล หมายถึง กระบวนการที่ ประกอบด้วยการพิจารณาและการประเมินระบบ 

การควบคุมคุณภาพของส านักงานอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการเลือกงานตรวจสอบที่ เสร็จสิ้นแล้ว

มาตรวจทานเป็นประจ า ซึ่ งออกแบบมาเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงาน

ว่าระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานได้มีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล 

(ฌ) ส านักงานเครือข่าย หมายถึง ส านักงานหรือหน่วยงานที่ อยู่ในเครือข่าย 

(ญ) เครือข่าย หมายถึง โครงสร้างขนาดใหญ่ที่  

(1) มีวัตถุประสงค์ที่ ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกนัและกนั และ 

(2) มีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนเพื่ อการท าก าไรหรือการปันส่วนค่าใช้จ่าย หรือมีการถือหุ้น  

การควบคุมหรือการบริหารร่วมกัน มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ

ร่วมกัน มีกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกัน มีการใช้ชื่ อทางการค้าร่วมกนั หรือมีทรัพยากรทาง

วิชาชีพที่ เป็นส่วนส าคัญร่วมกัน 

(ฎ) หุ้นส่วน หมายถึง บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ กระท าการผูกพันส านักงานในเร่ืองที่ เกี่ ยวกับ 

การปฏบิัติงานบริการทางวิชาชีพ 

(ฏ) บุคลากร หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงาน 

(ฐ) มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

(ฑ) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง หมายถึง ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบและผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบต้องปฏบิัติตาม  

(ฒ) พนักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพที่ มิใช่หุ้นส่วน ทั้งนี้ รวมถึงผู้เชี่ ยวชาญที่ ส านักงานว่าจ้าง 

(ณ) บุคคลภายนอกที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม หมายถึง บุคคลภายนอกส านักงานที่ มีความรู้และ

ความสามารถที่ จะปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น 

 

4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ก าหนดข้อจ ากดัในการใช้ความช่วยเหลือโดยตรง 

มาตรฐานการสอบบัญชียังตระหนักถึงการที่ ผู้สอบบัญชีอาจถกูห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับในการได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้

ตรวจสอบภายใน ดังนั้น การขอความช่วยเหลือโดยตรงอาจถูกจ ากดัในสถานการณ์ที่ ได้รับอนุญาตเท่านั้น  
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หุ้นส่วนจากส านักงานอื่ น หรือพนักงานที่ มีประสบการณ์ที่ เหมาะสมขององค์กรวิชาชีพบัญชีที่

มีสมาชิกที่ อาจปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในอดีตได้ หรือขององค์กรที่ ให้บริการ

การควบคุมคุณภาพที่ เกี่ ยวข้อง 

ขอ้ก าหนด 

ความรบัผิดชอบของผูน้ าต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ 

8. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพโดยรวมของงานตรวจสอบแต่ละงาน

ที่ ผู้สอบบัญชีผู้นั้นได้รับมอบหมาย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก3) 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้ง 

9. ตลอดระยะเวลาของงานตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องคงไว้ซึ่ ง 

ความระมัดระวัง โดยการสังเกตการณ์และการสอบถามที่ จ าเป็น เพื่ อให้ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก4–ก5) 

10. หากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบได้รับทราบเร่ืองต่าง ๆ จากระบบการควบคุมคุณภาพ

ของส านักงานหรือจากแหล่งอื่ น ที่ แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพิจารณาถึง 

การด าเนินการที่ เหมาะสมโดยการขอค าปรึกษากบับุคลากรอื่ นในส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5) 

ความเป็นอิสระ 

11. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องได้มาซึ่ งข้อสรุปเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ือง

ความเป็นอิสระที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในการนี้ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้อง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5) 

(ก) ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องจากส านักงานและส านักงานเครือข่าย (ถ้ามี) เพื่ อระบุและ

ประเมินสถานการณ์และความสมัพันธท์ี่ ก่อให้เกดิอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ 

(ข) ประเมินข้อมูลเกี่ ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ ยวกับความเป็นอิสระของส านักงาน

ที่พบ (ถ้ามี) เพื่ อพิจารณาว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเป็นอิสระส าหรับ

งานตรวจสอบนั้นหรือไม่ และ 

(ค) ด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่ อก าจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ 

โดยการใช้มาตรการการป้องกันหรือถอนตัวจากงานตรวจสอบนั้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่า 

การถอนตัวเหมาะสมและสามารถกระท าได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ผู้สอบบัญชี

ที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องรายงานการไม่สามารถแก้ไขเร่ืองดังกล่าวให้ส านักงานทราบทนัที

เพื่ อการด าเนินการที่ เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6-ก7) 

 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 5 TSA 220 

การตอบรบังานและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานตรวจสอบ 

12. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพอใจว่าได้มีการปฏิบัติตามวิธปีฏิบัติที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับ

การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานตรวจสอบแล้ว และต้องพิจารณาว่า

ข้อสรุปที่ ได้จากเร่ืองดังกล่าวมีความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8-ก9) 

13. หากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบได้รับข้อมูลก่อนการตอบรับงานซึ่ งอาจท าให้ส านักงาน

ปฏิเสธงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อส านักงานทนัท ี

เพื่ อให้ส านักงานและผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบสามารถด าเนินการที่ จ าเป็นได้ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก9) 

การมอบหมายงานของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 

14. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพอใจว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้สอบบัญชีที่ มิได้เป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ถ้ามี) โดยรวมแล้วมีความรู้

ความสามารถที่ เหมาะสมที่ จะ 

(ก) ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และ 

(ข) สามารถออกรายงานของผู้ สอบบัญชีที่ เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้  (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก10-ก12) 

การปฏิบติังานตรวจสอบ 

การก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏิบติังาน 

15. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องรับผิดชอบในเร่ืองต่อไปนี้  

(ก) การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13-ก15 และ ก20) 

(ข) รายงานของผู้สอบบัญชีที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น ๆ 

การสอบทาน 

16. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องรับผิดชอบให้การสอบทานเป็นไปตามนโยบายและ 

วิธปีฏบิัติในการสอบทานของส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16-ก17 และ ก20) 

17. ในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพอใจว่าได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วโดยการสอบทานเอกสารหลักฐานของ 

งานตรวจสอบและการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่ อสนับสนุนข้อสรุปที่ ได้และ

เพื่ อออกรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18-ก20) 
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การขอค าปรึกษา 

18. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้อง 

(ก) รับผิดชอบในฐานะกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบว่า มีการขอค าปรึกษาอย่างเหมาะสมในเร่ืองต่าง ๆ 

ที่ ยากหรือที่ มีข้อโต้แย้ง 

(ข) พอใจว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้มีการขอค าปรึกษาอย่างเหมาะสมในระหว่าง

การปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว ทั้งภายในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบ และระหว่างกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกบักลุ่มอื่ นในระดับที่ เหมาะสมไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกส านักงาน 

(ค) พอใจว่าลักษณะและขอบเขตของการขอค าปรึกษา รวมทั้งข้อสรุปที่ ได้จากการขอค าปรึกษา

ดังกล่าว ได้มีการตกลงกบัผู้ให้ค าปรึกษาแล้ว และ 

(ง) พิจารณาว่าได้มีการน าข้อสรุปที่ ได้จากการขอค าปรึกษาดังกล่าวมาปฏบิัติแล้ว (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก21-ก22) 

การสอบทานการควบคมุคณุภาพงานตรวจสอบ 

19. ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการตรวจสอบอื่ น  

(ถ้ามี) ที่ ส านักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้อง 

(ก) พิจารณาว่าได้มีการแต่งตั้งผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบแล้ว 

(ข) ปรึกษาหารือเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญที่ เกิดขึ้นระหว่างงานตรวจสอบ รวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่ ตรวจพบ

ระหว่างการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ กับผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพ

งานตรวจสอบ และ 

(ค) ไม่ก าหนดวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีจนกว่าการสอบทานการควบคุมคุณภาพ 

งานตรวจสอบจะเสรจ็สิ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23-ก25) 

20. ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบต้องประเมินอย่างมีหลักเกณฑเ์กี่ ยวกบัการใช้ดุลยพินิจ

ที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และข้อสรุปที่ ได้ที่ ใช้ในการจัดท ารายงานของผู้สอบบัญชี 

การประเมินดังกล่าวต้องรวมถึง 

(ก) การปรึกษาหารือเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญกบัผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ 

(ข) การสอบทานงบการเงินและร่างรายงานของผู้สอบบัญชี 

(ค) การสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญและข้อสรุป

ที่ ได้ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ และ 

(ง) การประเมินข้อสรุปที่ ได้ที่ ใช้ในการจัดท ารายงานของผู้สอบบัญชี และการพิจารณาว่า ร่าง

รายงานของผู้สอบบัญชีนั้นเหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26-ก28 และ ก30-ก32)  

21. ในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของ  กิจการ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบต้องพิจารณาเร่ืองต่อไปนี้  

(ก) การประเมินเร่ืองความเป็นอิสระของส านักงานในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบโดยกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 
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(ข) มีการขอค าปรึกษาอย่างเหมาะสมหรือไม่ในเร่ืองต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับความคิดเห็นที่ แตกต่าง หรือ

ในเรื่ องที่ ยากหรือที่ มีข้อโต้แย้ง และข้อสรุปที่ ได้จากการขอค าปรึกษาดังกล่าว และ 

(ค) เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ เลือกมาเพื่ อการสอบทานแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน

ที่ เกี่ ยวกบัการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญและสนับสนุนข้อสรุปที่ ได้หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก29-ก32)  

ความคิดเห็นทีแ่ตกต่าง 

22. หากมีความคิดเห็นที่ แตกต่างเกิดขึ้ นภายในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานตรวจสอบ หรือเกิดขึ้ นกับ 

ผู้ให้ค าปรึกษา หรือเกิดขึ้นระหว่างผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกับผู้สอบทานการควบคุม

คุณภาพงานตรวจสอบ (ถ้ามี) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต้องปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานในการจัดการและแก้ปัญหาที่ เกดิจากความคิดเหน็ที่ แตกต่าง 

การติดตามผล 

23. ระบบการควบคุมคุณภาพที่ มีประสิทธิผล รวมถึง กระบวนการติดตามผลที่ ออกแบบมา เพื่ อให้

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า นโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงานเกี่ ยวกับระบบ

การควบคุมคุณภาพนั้น เกี่ ยวข้อง เพียงพอ และมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีที่

รับผดิชอบงานตรวจสอบต้องพิจารณาผลของกระบวนการติดตามผลของส านักงาน จากข้อมูลล่าสุด

ที่ เผยแพร่ภายในส านักงานและส านักงานเครือข่ายอื่ น ๆ (ถ้ามี) และต้องพิจารณาว่าข้อบกพร่องที่

ระบุในข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่องานตรวจสอบหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก33-ก35)  

การจัดท าเอกสารหลกัฐาน 

24. ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึเร่ืองต่อไปนี้ ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ5 

(ก) ประเดน็ที่ พบที่ เกี่ ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องและประเด็น

ดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างไร 

(ข) ข้อสรุปเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามข้อก าหนดเรื่ องความเป็นอสิระที่ เกี่ ยวข้องกบังานตรวจสอบนั้น 

และข้อหารือต่าง ๆ กบัส านักงานที่ สนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว 

(ค) ข้อสรุปที่ ได้เกี่ ยวกบัการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบ 

(ง) ลักษณะและขอบเขตของการขอค าปรึกษาและข้อสรุปที่ ได้จากการขอค าปรึกษาที่ เกิดขึ้ น

ระหว่างการปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36)  

25. ผู้สอบทานการควบคมุคุณภาพงานตรวจสอบต้องบันทกึส าหรับงานตรวจสอบที่ ได้สอบทานแล้ว ว่า 

(ก) วิธีปฏิบัติที่ ก าหนดโดยนโยบายของส านักงานเกี่ ยวกับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

ตรวจสอบได้มีการปฏบิัติตามแล้ว 

(ข) การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบได้เสรจ็สิ้นลงในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี และ 

 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 และย่อหน้าที่  ก6 
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(ค) ผู้สอบทานไม่พบว่ามีเร่ืองที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ อาจเป็นเหตุให้ผู้สอบทานเชื่ อว่ าการใช้ 

ดุลยพินิจที่ ส าคัญและข้อสรุปที่ ได้ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบนั้นไม่เหมาะสม 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน  

ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  2) 

ก1. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 กล่าวถึงความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มีและ

คงไว้ซึ่ งระบบการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ระบบการควบคุมคุณภาพรวมถึงนโยบายและ 

วิธปีฏบิัติที่ กล่าวถึงแต่ละองค์ประกอบต่อไปนี้  

• ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน 

• ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

• การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบเฉพาะราย 

• ทรัพยากรบุคคล 

• การปฏบิัติงานตรวจสอบ และ 

• การติดตามผล 

การเชือ่ถือระบบการควบคมุคณุภาพของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  4) 

ก2. เว้นแต่ข้อมูลจากส านักงานหรือองค์กรอื่ นจะชี้ แนะไว้เป็นอย่างอื่ น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอาจ

เชื่ อถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานในเร่ืองต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

• ความรู้ความสามารถของบุคลากร จากการจัดหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ของส านักงาน 

• ความเป็นอิสระจากการรวบรวมและการสื่ อสารข้อมูลเกี่ ยวกับความเป็นอิสระที่ เกี่ ยวข้องของ

ส านักงาน  

• การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า จากระบบการตอบรับงานและการรับงานต่อเนื่ องของ

ส านักงาน 

• การปฏบิัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย จากกระบวนการติดตามผลของส านักงาน 

ความรบัผิดชอบของผูน้ าต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

ก3. การกระท าของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบและข่าวสารที่ เหมาะสมที่ สื่ อสารให้แก่สมาชิก

ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่ งเกี่ ยวกับความรับผิดชอบต่อคุณภาพโดยรวมของงานตรวจสอบ

แต่ละงาน ให้เน้นเรื่ อง 

(ก) ความส าคัญต่อคุณภาพของงานตรวจสอบของ 

(1) การปฏบิัติงานที่ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง 

(2) การปฏบิัติตามนโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ ยวกบัการควบคุมคุณภาพของส านักงานที่ เกี่ ยวข้อง 

(3) การเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น ๆ และ 

(4) ความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในการเสนอประเดน็ปัญหา โดยไม่ต้อง

เกรงกลัวการตอบโต้ และ 

(ข) ข้อเทจ็จริงที่ ว่าคุณภาพเป็นสิ่ งจ าเป็นในการปฏบิัติงานตรวจสอบ 
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ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้ง  

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

ก4. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่ งรวมถึง 

(ก) ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที่ ยงธรรม และความซื่ อสตัย์สจุริต 

(ข) ความรู้  ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

(ค) การรักษาความลับ 

(ง) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 

(จ) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติ

หน้าที่ ให้ และ 

(ฉ) ความรับผิดชอบต่อเพื่ อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป 

ค าจ ากดัความของค าว่า “ส านักงาน” “เครือข่าย” และ “ส านักงานเครือข่าย” (อ้างถึงย่อหน้าที่  9-11) 

ก5. ค าจ ากัดความของค าว่า “ส านักงาน” “เครือข่าย” และ “ส านักงานเครือข่าย” ตามจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจแตกต่างจากค าจ ากัดความที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ตัวอย่างเช่น จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ส านักงาน” ว่าเป็น 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากดัของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

(ข) กจิการที่ ควบคุมบุคคลหรือกิจการดังกล่าวโดยการถือหุ้น การบริหาร หรือโดยวิธอีื่ น และ 

(ค) กิจการที่ ถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกิจการดังกล่าวโดยการถือหุ้น การบริหาร หรือโดยวิธอีื่ น 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีค าแนะน าเกี่ ยวกับค าว่า “เครือข่าย” และ “ส านักงาน

เครือข่าย” ด้วยในการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  9-11 ค าจ ากัดความในข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องน ามาใช้เมื่ อมีความจ าเป็นที่ จะต้องตีความข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

เหล่านั้น 

อุปสรรคต่อความเป็นอิสระ (อ้างถึงย่อหน้าที่  11 (ค)) 

ก6. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบอาจพบว่ามีอุปสรรคต่อความเป็นอิสระในงานตรวจสอบ  

ซึ่ งมาตรการการป้องกันอาจไม่สามารถก าจัดหรือลดอุปสรรคนั้นให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้  

ในกรณีดังกล่าวตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  11 (ค) ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้อง

รายงานต่อบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องภายในส านักงานเพื่ อพิจารณาการด าเนินการที่ เหมาะสม ซึ่ งอาจ

รวมถึงการก าจัดการกระท าหรือผลประโยชน์ที่ ก ่อให้เก ิดอุปสรรคนั้น หรือการถอนตัวจาก 

งานตรวจสอบสอบบัญชีนั้น หากการถอนตัวสามารถกระท าได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 
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ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก7. มาตรการทางกฎหมายอาจรักษาไว้ซึ่ งความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ  

อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐหรือส านักงานสอบบัญชีที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ

หน่วยงานภาครัฐในฐานะของผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย อาจต้องปรับวิธกีารเพื่ อส่งเสริมการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  11 ทั้งนี้  อาจรวมถึงการเปิดเผยในรายงานสาธารณะถึงสถานการณ์ที่ เกิดขึ้ น 

ในกรณีที่ กฎหมายของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐไม่อนุญาตให้ถอนตัวจากงานตรวจสอบ ซึ่ งหาก 

เป็นการตรวจสอบในภาคเอกชนแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวอาจน าไปสู่การถอนตัวของผู้สอบบัญชีได้  

การตอบรบังานและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก8. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานได้มาซึ่ งข้อมูลที่ พิจารณาแล้วเหน็ว่า

จ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ก่อนการตอบรับงานตรวจสอบกับลูกค้ารายใหม่ หรือเมื่ อตัดสินใจว่าจะ

รับงานตรวจสอบกับลูกค้ารายเดิมต่อไปหรือไม่ และเมื่ อพิจารณารับงานตรวจสอบใหม่กับลูกค้า

รายเดิม6 ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบอาจใช้ข้อมูลเช่นที่ จะกล่าวต่อไปนี้  ช่ วยใน 

การพิจารณาว่าข้อสรุปที่ ได้เกี่ ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าและ 

งานตรวจสอบมีความเหมาะสมหรือไม่ 

• ความซื่ อสตัย์สจุริตของเจ้าของกิจการ ผู้บริหารหลัก และผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของกจิการ 

• กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบและมี

ความสามารถที่ จ าเป็น ซึ่ งรวมถึงเวลาและทรัพยากรหรือไม่ 

• ส านักงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้องหรือไม่ และ 

• เร่ืองส าคัญต่าง ๆ ที่ พบในระหว่างงานตรวจสอบปัจจุบันหรืองานตรวจสอบคร้ังก่อน และ

ผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวต่อการคงไว้ซึ่ งความสมัพันธ์ 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั (อ้างถึงย่อหน้าที่  12-13) 

ก9. ในภาครัฐ ผู้ สอบบัญชีอาจได้รับแต่งตั้ งตามวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย  ดังนั้ น ข้อก าหนดและ

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพั นธ์กับลูกค้าและ 

งานตรวจสอบตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  12 และ 13 และ ก8 อาจไม่เกี่ ยวข้องในกรณีนี้   

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ รวบรวมได้จากกระบวนการดังกล่าวอาจมีประโยชน์ต่อผู้ สอบบัญชีของ

หน่วยงานภาครัฐในการประเมินความเสี่ ยงและการเสนอรายงาน 

 

 

 

 

6
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  27ก 
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การมอบหมายงานของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  14)  

ก10. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ รวมถึงบุคคลที่ มีความเชี่ ยวชาญโดยเฉพาะในด้านการบญัชีหรือการสอบบัญชี 

ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับการว่าจ้างโดยส านักงานหรือเป็นพนักงานของส านักงาน (ถ้ามี) ที่ ปฏิบัติงาน

ในงานตรวจสอบนั้น อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ มีความเชี่ ยวชาญดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นสมาชิกใน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหากการมีส่วนร่วมของบุคคลดังกล่าวในงานตรวจสอบเป็นเพียงการให้

ค าปรึกษาเท่านั้น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กล่าวถึงการขอค าปรึกษาไว้ในย่อหน้าที่  18 และ ก21-ก22 

ก11. ในการพิจารณาความรู้ความสามารถที่ เหมาะสมของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบโดยรวม ผู้สอบบัญชี

ที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบอาจพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ เช่น 

• ความเข้าใจและประสบการณ์จริงในงานตรวจสอบที่ มีลักษณะและความซับซ้อนใกล้เคียงกัน 

โดยพิจารณาจากการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในงานที่ เหมาะสม 

• ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความเชี่ ยวชาญ เฉพาะด้านรวมถึงความเชี่ ยวชาญ ด้านสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง และ 

ความเชี่ ยวชาญเฉพาะเรื่ องในด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี 

• ความรู้ เกี่ ยวกบัอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องที่ ลูกค้าด าเนินธุรกจิอยู่ 

• ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

• ความเข้าใจนโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ ยวกบัการควบคุมคุณภาพของส านักงาน 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั 

ก12. ในภาครัฐ ความรู้ ความสามารถที่ เหมาะสมเพิ่ มเติมอาจรวมถึงทักษะที่ จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามข้อก าหนดด้านการตรวจสอบในแต่ละประเทศ ความรู้ความสามารถดังกล่าวอาจ

รวมถึงความเข้าใจในการจัดท ารายงานที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานที่ ออก

กฎหมายหรือหน ่วยงาน ก าก ับด ูแลอื่ นหรือก ารรายงานต ่อสาธารณชน  ขอบเขตของ 

การตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐที่ กว้างขึ้ นอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น บางแง่มุมของการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงาน หรือการประเมินที่ ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานที่ มี

อ านาจอื่ น และการป้องกนัและการตรวจจับการทจุริตและการคอรัปชั่น 
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การปฏิบติังานตรวจสอบ 

การก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  15 (ก)) 

ก13. การก าหนดแนวทางของกลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานตรวจสอบ เกี่ ยวข้องกับการแจ้งให้สมาชิกใน 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบทราบเกี่ ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงความจ าเป็นที่ จะต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง และต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้ 

การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2007  

• ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนแต่ละคน ในกรณีที่ มีหุ้นส่วนมากกว่าหนึ่ งคนมีส่วนร่วมใน 

การปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• วัตถุประสงค์ของงานที่ จะท า 

• ลักษณะธุรกจิของกจิการ 

• ประเดน็ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกบัความเสี่ ยง 

• ปัญหาที่ อาจพบ 

• วิธปีฏบิัติงานตรวจสอบโดยละเอยีด 

การปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มที่ มี

ประสบการณ์น้อยกว่าถามค าถามกับสมาชิกในกลุ่มที่ มีประสบการณ์มากกว่า ท าให้เกิดการสื่ อสารที่

เหมาะสมข้ึนภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

ก14. การท างานร่วมกันและการฝึกอบรมที่ เหมาะสมช่วยให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มี

ประสบการณ์น้อยกว่าเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ ได้รับมอบหมายได้อย่างชัดเจน 

ก15. การควบคุมดูแล รวมถึงเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• การติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ 

• การพิจารณาความรู้และความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รวมถึงการพิจารณาว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานหรือไม่  

มีความเข้าใจในค าสั่งที่ ได้รับหรือไม่ และได้ปฏบิัติงานตามแผนงานที่ วางไว้ส าหรับงานนั้นหรือไม่ 

• การพิจารณาและตัดสินใจเร่ืองที่ ส าคัญต่าง ๆ ที่ พบระหว่างการปฏิบั ติงานตรวจสอบ  

การพิจารณาความส าคัญของเร่ืองดังกล่าว และการปรับเปล่ียนแผนงานที่ วางไว้อย่างเหมาะสม 

• การระบุ เ ร่ือ งต่ าง ๆ  เพื่ อการขอค าป รึกษาห รือ เพื่ อการ พิ จารณ าโดยสมาชิก ใน 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่ มีประสบการณ์มากกว่าในระหว่างการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

 

 

 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 

ย่อหน้าที่  15 
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การสอบทาน 

ความรับผิดชอบการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

ก16. ภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 การพิจารณานโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับ 

ความร ับผ ิดชอบในการสอบทานของส าน ักงานอยู่บนพื้ นฐานที่ ว ่า  งานของสมาช ิกใน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์น้อยกว่าจะถูกสอบทานโดยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มี

ประสบการณ์มากกว่า8 

ก17. การสอบทาน รวมถึงการพิจารณาว่า 

• ได้มีการปฏบิัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

• ได้มีการน าเรื่ องที่ ส าคัญต่าง ๆ มาพิจารณาแล้วหรือไม่ 

• ได้มีการขอค าปรึกษาที่ เหมาะสมและได้มีการบันทกึและน าข้อสรุปที่ ได้ไปปฏบิัติหรือไม่ 

• มีความจ าเป็นที่ จะต้องปรับเปล่ียนลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตงานตรวจสอบที่ ท าหรือไม่ 

• งานตรวจสอบที่ ท าสนับสนุนข้อสรุปที่ ได้และได้ถูกบันทกึไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• หลักฐานที่ ได้รับเพียงพอและเหมาะสมที่ จะสนับสนุนรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และ 

• ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบแล้วหรือไม่ 

การสอบทานงานโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก18. การสอบทานเร่ืองต่อไปนี้ อย่างทันท่วงทีโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบในขั้นตอนที่

เหมาะสมในระหว่างงานตรวจสอบ จะท าให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบสามารถแก้ปัญหา

ในเรื่ องที่ ส าคัญต่าง ๆ ได้อย่างทนัท่วงท ีและเป็นที่ พอใจในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

• การใช้ดุลยพินิจในเร่ืองที่ ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เร่ืองที่ เกี่ ยวกับเร่ืองที่ ยากหรือที่ มี 

ข้อโต้แย้งที่ พบระหว่างการตรวจสอบ 

• ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ และ 

• เร่ืองอื่ น ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบเหน็ว่าส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบไม่จ าเป็นต้องสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

ทั้งหมด แต่กอ็าจกระท าเช่นนั้นได้ อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องบันทกึ

ขอบเขตและระยะเวลาของการสอบทานตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2309
 

ก19. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบคนใหม่ที่ มารับช่วงงานตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ  

อาจน าวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการสอบทานตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก18 มาใช้ในการสอบทานงานที่  

ท ามาก่อนวันที่ เข้ามารับช่วงงาน เพื่ อเป็นการยอมรับต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะที่ เป็นผู้สอบบัญชี

ที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ 

 

8
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  33 

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  9(ค) 
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ขอ้พิจารณาทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่มีการใชส้มาชิกในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบทีมี่ความเชีย่วชาญเฉพาะเรือ่งใน

ดา้นการบญัชีหรือการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  15-17)  

ก20. เมื่ อมีการใช้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะเร่ืองในด้านการบัญชี

หรือการสอบบัญชี การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบผู้นั้น อาจรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• การตกลงร่วมกบัสมาชิกผู้นั้นถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของงานและบทบาทหน้าที่

ของสมาชิกผู้นั้น รวมถึงลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของการสื่ อสารระหว่างสมาชิกผู้นั้นกับ

สมาชกิคนอื่ น ๆ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• การประเมินความเพี ยงพอของงาน ของสมาชิกผู้ นั้ น  รวมถึ งความเกี่ ยว ข้องและ 

ความสมเหตุสมผลของสิ่ งที่ ตรวจพบหรือข้อสรุปของสมาชิกผู้นั้น และความสอดคล้องกับ

หลักฐานการสอบบัญชีอื่ น 

การขอค าปรึกษา (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก21. การขอค าปรึกษาที่ มีประสิทธผิลเกี่ ยวกับเร่ืองเฉพาะด้าน จรรยาบรรณ หรือเร่ืองอื่ น ๆ ที่ ส าคัญภายใน

ส านักงานหรือภายนอกส านักงาน (ในบางกรณี) จะเกดิขึ้นได้เมื่ อผู้ให้ค าปรึกษา 

• ได้รับข้อเทจ็จริงที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดซึ่ งจะท าให้ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถให้ค าปรึกษาที่ เหมาะสม 

• มีความรู้  วัยวุฒิและประสบการณ์ที่ เหมาะสม 

ก22. อาจเป็นการเหมาะสมที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะขอค าปรึกษาจากภายนอกส านักงาน ตัวอย่างเช่น 

ในกรณีที่ ส านักงานขาดทรัพยากรภายในที่ เหมาะสม กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบอาจใช้ประโยชน์จาก

บริการให้ค าปรึกษาจากส านักงานอื่ น หรือจากองค์กรวิชาชีพและองค์กรก ากับดูแลทางกฎหมาย 

หรือจากองค์กรธุรกจิที่ ให้บริการการควบคุมคุณภาพที่ เกี่ ยวข้อง 

การสอบทานการควบคมุคณุภาพงานตรวจสอบ  

การเสรจ็สิ้นการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  19 (ค)) 

ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่ลงวันที่ ก่อน

วันที่ ที่ ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงิน10 ในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือในกรณีที่  

งานตรวจสอบเข้าหลักเกณฑ์ของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ การสอบทาน

ดังกล่าวจะช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าได้รับหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ 

 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่  49 
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ก24. การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบอย่างทันท่วงทีในขั้นตอนที่ เหมาะสมในระหว่าง 

งานตรวจสอบ จะท าให้ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบสามารถแก้ปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ 

ที่ ส าคัญได้อย่างทนัท่วงทีและเป็นที่ พอใจในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก25. การเสร็จสิ้นการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ หมายถึง การที่ ผู้สอบทาน 

การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  20-21 และ 

ในบางกรณี รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  22 เอกสารหลักฐานของการสอบทาน 

การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบในส่วนของการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายอาจเสรจ็

สมบูรณ์ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ่ งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ได้ให้

ข้อก าหนดและแนวปฏบิัติเกี่ ยวกบัเร่ืองนี้ 11
 

ลักษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก26. การคงไว้ซึ่ งความระมัดระวังต่อสถานการณ์ที่ เปล่ียนไปจะท าให้ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ 

งานตรวจสอบสามารถระบุสถานการณ์ที่ จ าเป็นต้องมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพ 

งานตรวจสอบได้ แม้ว่าการสอบทานดังกล่าวจะไม่จ าเป็นในช่วงเร่ิมต้นงานตรวจสอบ 

ก27. ขอบเขตของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบอาจขึ้ นอยู่กับความซับซ้อนของ 

งานตรวจสอบนั้นว่า กิจการที่ ตรวจสอบเป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และ

ความเสี่ ยงที่ รายงานของผู้สอบบัญชีอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้  การปฏิบัติงาน

การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบไม่ได้ลดความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบที่ มีต่องานตรวจสอบและการปฏบิัติงานตรวจสอบนั้น 

ก28. เมื่ อน ามาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 70112 ไปปฏิบัติ ใช้  ข้อสรุปที่ ได้โดยกลุ่มผู้ ปฏิบัติ 

งานตรวจสอบในการก าหนดแบบรายงานของผู้สอบบัญชีจะรวมถึงการตัดสนิใจเร่ืองต่อไปนี้  

• เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ ถูกรวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

• หากมีกรณีที่ เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ จะไม่ถูกสื่ อสารไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ย่อหน้าที่  14 และ 

• ถ้าเหมาะสม การระบุว่าไม่มีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ จะสื่ อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของกจิการและการตรวจสอบ 

นอกจากนี้  การสอบทานร่างรายงานของผู้สอบบัญชีตามย่อหน้าที่  20(ข) รวมถึงการพิจารณา 

ร่างถ้อยค าที่ บรรยายในวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 

 

 

11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  14-16 

12
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  
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การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  21) 

ก29. ในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาจมี

การพิจารณาเร่ืองอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติ 

งานตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึง 

• ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315 (ปรับปรุง)13 และการตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวตามที่ ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33014 รวมถึงการประเมินและการตอบสนองของกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต่อความเสี่ ยงจากการทุจริตตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 24015  

• การใช้ดุลยพินิจโดยเฉพาะที่ เกี่ ยวกบัความมีสาระส าคัญและความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

• ความส าคัญของและการจัดการกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริ งที่ พบในระหว่าง 

การตรวจสอบ ทั้งที่ ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

• เร่ืองต่าง ๆ ที่ จะแจ้งต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล และหน่วยงานอื่ น (ในบาง

กรณี) เช่น หน่วยงานก ากับดูแลทางกฎหมาย 

เร่ืองอื่ น ๆ เหล่านี้ อาจน าไปใช้ก ับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบของ  

การตรวจสอบงบการเงินของกจิการอื่ น ๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์นั้น ๆ  

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที่  20-21) 

ก30. นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว การสอบทาน

การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบยังจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบที่ เข้าหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดโดย

ส านักงานที่ ก าหนดให้งานตรวจสอบต้องได้รับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบด้วย  

ในบางกรณี อาจไม่มีงานตรวจสอบใดเลยของส านักงานที่ เข้าหลักเกณฑต้์องได้รับการสอบทานดังกล่าว 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้างถึงย่อหน้าที่  20-21) 

ก31. ในภาครัฐ ผู้สอบบัญชีที่ ได้รับแต่งตั้งตามวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

หรือบุคคลอื่ นที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ ได้รับแต่งตั้งในฐานะของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน) อาจปฏิบัติ

หน้าที่ ในลักษณะเดียวกันกับผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ โดยมีความรับผิดชอบ

โดยรวมต่อการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐได้ ในกรณีที่ มีสถานการณ์ดังกล่าว การเลือกผู้สอบทาน

การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบควรรวมถึงการพิจารณาความจ าเป็นเกี่ ยวกับความเป็นอิสระจาก
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญโดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ”  
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” 
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หน่วยงานที่ ถูกตรวจสอบ และความสามารถในการประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์ของผู้ สอบทาน 

การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ 

ก32. กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามที่ อ้างถึงในย่อหน้าที่  21 และ ก29 มักไม่ใช่หน่วยงาน

ภาครัฐ อย่างไรกต็าม อาจมีองค์กรในภาครัฐอื่ นที่ มีความส าคัญเพราะขนาดความซับซ้อน หรือการเป็น

ที่ สนใจของสาธารณะ ซ่ึงท าให้องค์กรนั้นมีผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น รัฐวิสาหกิจและ

องค์กรที่ เกี่ ยวกับสาธารณูปโภค การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่ องในภาครัฐอาจท าให้เกิดองค์กรที่ มี

ความส าคัญในรูปแบบใหม่ แม้ว่ายังไม่มีหลักเกณฑแ์น่นอนในการประเมินความส าคัญ แต่ผู้สอบบัญชี

ของหน่วยงานภาครัฐต้องประเมินว่าองค์กรใดอาจมีความส าคัญเพียงพอที่ ควรจัดให้มีการสอบทาน

การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ 

การติดตามผล (อ้างถึงย่อหน้าที่  23) 

ก33. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานจัดให้มีกระบวนการติดตามผลที่

ออกแบบมาเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า นโยบายและวิธีปฏิบัติที่

เกี่ ยวข้องกบัระบบการควบคุมคุณภาพนั้น เกี่ ยวข้อง เพียงพอ และมีการปฏบิัติอย่างมีประสิทธิผล16  

ก34. ในการพิจารณาข้อบกพร่องที่ อาจมีผลกระทบต่องานตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชีที่ รับ ผิดชอบ 

งานตรวจสอบอาจพิจารณามาตรการที่ ส านักงานใช้ในการแก้ไขสถานการณ์นั้น ซึ่ งผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตรวจสอบพิจารณาว่าเพียงพอในบริบทของงานตรวจสอบนั้น 

ก35. ข้อบกพร่องในระบบควบคุมคุณภาพของส านักงานไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ ว่างานตรวจสอบงานใดงานหนึ่ ง 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง หรือเป็นข้อบ่งชี้ ว่ารายงาน

ของผู้สอบบัญชีนั้นไม่เหมาะสม 

การจัดท าเอกสารหลกัฐาน 

เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอค าปรึกษา (อ้างถึงย่อหน้าที่  24 (ง))  

ก36. เอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับการขอค าปรึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพอื่ นในเร่ืองต่าง ๆ ที่ ยากหรือที่ มี 

ข้อโต้แย้ง ที่ มีความครบถ้วนและมีรายละเอยีดเพียงพอ จะช่วยให้เกดิความเข้าใจเกี่ ยวกบั 

• ประเดน็ที่ น าไปขอค าปรึกษา และ 

• ผลของการขอค าปรึกษา รวมถึงการตัดสินใจ เหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าว และการน า

การตัดสนิใจดังกล่าวไปปฏบิัติ 
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 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  48 


