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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 402  

 

ขอ้พจิารณาในกรณีที่กิจการใชบ้ริการขององคก์รอ่ืน 
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การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ  
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รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ที่ไม่ได้รวมถงึบริการขององค์กรที่ให้บริการช่วง 18 

การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาํหนดทางกฎหมาย และการแสดงข้อมูลที่  

ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรม ณ องค์กรที่ให้บริการ 
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การรายงานโดยผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ 20-22 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

การได้มาซ่ึงความเข้าใจในบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้รวมถงึการควบคุมภายใน ก1-ก23 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ  

ที่ได้ประเมินไว้ 
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รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ที่ไม่ได้รวมถงึบริการขององค์กรที่ให้บริการช่วง    ก40

การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาํหนดทางกฎหมาย และการแสดงข้อมูลที่ 

ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรม ณ องค์กรที่ให้บริการ 

 

ก41 

การรายงานโดยผู้สอบบญัชีของกจิการที่ใช้บริการ ก42-ก44 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 “ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น” ควรอ่าน

ร่วมกบั มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ

การปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในกรณีที่กิจการใช้

บริการจากองค์กรที่ให้บริการแห่งหน่ึงหรือหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิง มาตรฐานฉบับน้ี     

ได้อธิบายอย่างละเอียดถึงวิธีการที่ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการจะนาํมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 315
1
 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330

2
 ไปใช้ในการได้มาซ่ึงความเข้าใจใน

กจิการที่ใช้บริการ รวมถงึการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะระบุ

และประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ และออกแบบ

และปฏบิัติการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

 

2. กิจการหลายแห่งได้มีการโอนส่วนงานทางธุรกิจให้แก่องค์กรที่ให้บริการซ่ึงให้บริการใน        

ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การปฏบิัติเฉพาะงานภายใต้ข้อกาํหนดของกจิการจนถึงการทาํงานทดแทน

หน่วยงานหรือทาํหน้าที่ทางธุรกจิทั้งหมดให้แก่กจิการ เช่น หน้าที่ในการปฏบิัติตามข้อกฎหมาย 

เป็นต้น ซ่ึงการบริการหลาย ๆ อย่างที่องค์กรดังกล่าวจัดให้น้ัน เป็นส่วนประกอบสาํคัญของ

การดาํเนินงานทางธุรกจิของกจิการ อย่างไรกต็าม ไม่ใช่การบริการทุกประเภทจะเกี่ยวข้องกบั

การตรวจสอบบัญชี 

 

3. การบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้น้ันจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ     

ที่ใช้บริการกต่็อเม่ือการบริการและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัการบริการเหล่าน้ันเป็นส่วนหน่ึง

ของระบบสารสนเทศของกิจการที่ใช้บริการ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)          

ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน แม้ว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการโดยส่วนใหญ่    

จะเกี่ยวข้องกบัการรายงานทางการเงิน แต่กอ็าจมีการควบคุมอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบบัญชี

ด้วย เช่น การควบคุมเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น การบริการขององค์กรที่ให้บริการ 

จะถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศของกิจการที่ใช้บริการ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน หากการบริการดังกล่าวมีผลกระทบต่อ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 
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(ก) ประเภทของรายการทางการค้าที่อยู่ภายใต้การดําเนินงานของกิจการที่ใช้บริการ          

มีความสาํคัญต่องบการเงินของกจิการที่ใช้บริการ 

(ข) ขั้นตอนการปฏบิัติงาน (ทั้งที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ปฏบิัติงาน

ด้วยมือ) เม่ือมีรายการทางการค้าของกิจการที่ใช้บริการเกิดขึ้ น มีการบันทึก ประมวลผล 

แก้ไขในกรณีที่จาํเป็น รวมถึงการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และ

การรายงานในงบการเงิน 

(ค) บันทึกทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือการเขียน) 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ และบัญชีในงบการเงินของกจิการที่ใช้บริการที่เกดิขึ้นมีการบันทกึ 

การประมวลผล และการรายงานรายการทางการค้าของกิจการที่ใช้บริการ ทั้งน้ีรวมถึง

การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

(ง) วิธีการที่ระบบสารสนเทศของกิจการที่ใช้บริการใช้ในการตรวจจับเหตุการณ์และ

เง่ือนไขต่าง ๆ (นอกเหนือจากรายการทางการค้า) ที่มีความสาํคัญต่องบการเงิน 

(จ) กระบวนการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการจัดเตรียมงบการเงินของกจิการที่ใช้บริการ 

รวมถงึการประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่สาํคัญ 

(ฉ) การควบคุมเกี่ยวกบัการจัดทาํสมุดรายวันทั่วไป รวมถึงสมุดรายวันที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ

มาตรฐานที่ใช้บันทกึรายการที่ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจาํ รายการทางการค้าที่ไม่ปกติหรือ

การปรับปรงุรายการ 

 

4. ลักษณะและขอบเขตของงานที่ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องปฏิบัติในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

การบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้น้ันขึ้นอยู่กับลักษณะและความสาํคัญของบริการเหล่าน้ัน    

ที่มีต่อกจิการที่ใช้บริการ และความเกี่ยวข้องของบริการเหล่าน้ันที่มีต่อการตรวจสอบบัญชี 

 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงการบริการของสถาบันการเงินที่ให้บริการ    

ในการประมวลผลบัญชีของกิจการที่มีกับสถาบันการเงินน้ัน  หรือรายการทางการค้าที่ได้รับ

คาํสั่งอนุมัติเป็นการเฉพาะจากกิจการ เช่น การประมวลผลตามคาํสั่งจ่ายเช็คของธนาคาร 

หรือ การประมวลผลรายการที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์โดยนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ เป็นต้น 

นอกจากน้ี มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบรายการที่เกิดจาก    

ส่วนได้เสยีทางการเงินในฐานะเจ้าของในกจิการอื่น เช่น ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล และการร่วมค้า 

เป็นต้น ซ่ึงสิทธิการเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียดังกล่าวถูกบันทึกบัญชีและรายงานไว้ในส่วนของ       

ผู้เป็นเจ้าของส่วนได้เสยีน้ัน 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

6. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถอืปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
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วตัถุประสงค ์

 

7. ในกรณีที่กจิการที่ใช้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการ วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ใช้บริการ คือ 

(ก) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในลักษณะและความสาํคัญของการบริการที่องค์กรที่ให้บริการ 

จัดให้ และผลกระทบของการบริการดังกล่าวที่มีต่อการควบคุมภายในของกจิการที่ใช้

บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบบัญชีอย่างเพียงพอต่อการระบุและประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ และ 

(ข) เพ่ือออกแบบและปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

 

คําจํากดัความ 

 

8. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) การควบคุมส่วนเสริมของกจิการที่ใช้บริการ หมายถึง การควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการ

ได้สนันิษฐานไว้ในขณะออกแบบการให้บริการ ว่าจะมีการนาํไปปฏบิัติใช้จริงโดยกจิการ

ที่ใช้บริการ และถูกกาํหนดไว้ในคาํอธบิายระบบงาน 

(ข) รายงานที่เกี่ยวกบัคาํอธบิาย และการออกแบบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ (อ้างถึง

ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีว่า “รายงานประเภท 1”) หมายถงึ รายงานที่ประกอบด้วย 

(1) คําอธิบายระบบงานขององค์กรที่ให้บริการ วัตถุประสงค์ในการควบคุม และ           

การควบคุมที่เกี่ยวข้องซ่ึงได้มีการออกแบบและนําไปปฏิบัติใช้จริงตามวันที่ระบุไว้      

ซ่ึงจัดทาํโดยผู้บริหารขององค์กรที่ให้บริการ และ 

(2) รายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง

ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล ซ่ึงประกอบด้วยความเหน็ของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการที่มีต่อคาํอธิบายระบบงานขององค์กรที่ให้บริการ วัตถุประสงค์

ในการควบคุม รวมถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมของการออกแบบ

การควบคุมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมตามที่กาํหนดไว้ 

(ค) รายงานเกี่ยวกบัคาํอธบิาย การออกแบบการควบคุม และความมีประสทิธิผลของการปฏบิัติ

ตามการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ (อ้างถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีว่า 

“รายงานประเภท 2”) หมายถงึ รายงานที่ประกอบด้วย 

(1) คําอธิบายระบบงานขององค์กรที่ให้บริการ วัตถุประสงค์ในการควบคุมและ     

การควบคุมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและการนาํไปปฏิบัติตามวันที่ระบุไว้หรือ

ตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ และความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม

ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ (ในบางกรณี) ซ่ึงจัดทาํโดยผู้บริหารขององค์กร    

ที่ให้บริการ และ 
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(2) รายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง

ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล ประกอบด้วย 

ก. ความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการที่มีต่อคาํอธบิายระบบงาน

ขององค์กรที่ให้บริการ วัตถุประสงค์ในการควบคุมรวมถึงการควบคุมที่

เกี่ยวข้องและความเหมาะสมของการออกแบบการควบคุมเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการควบคุมตามที่กาํหนดไว้ และความมีประสิทธิผลของ

การปฏบิัติการควบคุม และ 

ข.  คําอธิบายการทดสอบการควบคุมและผลที่ได้จากการทดสอบของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

(ง) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ หมายถงึ ผู้สอบบัญชีที่เสนอรายงานความเช่ือม่ันต่อ      

การควบคุมขององค์กรที่ให้บริการตามคาํร้องขอขององค์กรที่ให้บริการ 

(จ) องค์กรที่ให้บริการ หมายถึง องค์กรอื่น (หรือส่วนงานขององค์กรอื่น) ที่ให้บริการแก่

กิจการที่ใช้บริการ ซ่ึงการบริการน้ันเป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศของกิจการที่ใช้

บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการรายงานทางการเงินของกจิการที่ใช้บริการ 

(ฉ) ระบบงานขององค์กรที่ให้บริการ หมายถึง นโยบายและขั้นตอนการปฏบิัติงานที่ได้ถูก

ออกแบบไว้และมีการปฏิบัติใช้จริง รวมถึงมีการดาํรงไว้โดยองค์กรที่ให้บริการ เพ่ือ

การบริการให้กับกิจการที่ใช้บริการตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการ 

(ช) องค์กรที่ให้บริการช่วง หมายถึง องค์กรที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรที่

ให้บริการอกีแห่งหน่ึงในการปฏบิัติงานบริการอนัเป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการรายงานทางการเงินของกจิการที่ใช้บริการ 

(ซ) ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ หมายถงึ ผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบและเสนอรายงาน

ต่องบการเงินของกจิการที่ใช้บริการ 

(ฌ) กิจการที่ใช้บริการ หมายถึง กิจการที่ใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการและงบการเงิน

ของกจิการดังกล่าวถูกตรวจสอบ 

 

ขอ้กาํหนด 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในบริการทีอ่งคก์รทีใ่หบ้ริการจดัให ้รวมถงึการควบคุมภายใน 

 

9. ในการให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในกิจการที่ใช้บริการตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315
3
 ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจว่ากจิการที่ใช้บริการได้

ใช้บริการขององค์กรที่ให้บริการในการดาํเนินงานของกิจการที่ใช้บริการอย่างไร ซ่ึงรวมถึง 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก2) 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 11 
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(ก) ลักษณะของการบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ และความสาํคัญของการบริการ

ดังกล่าวที่มีต่อกิจการที่ใช้บริการ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อการควบคุมภายในของ

กจิการที่ใช้บริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก3-ก5) 

(ข) ลักษณะและสาระสาํคัญของรายการทางการค้าที่ถูกประมวลผลหรือกระบวนการทางบัญชี

หรือรายงานทางการเงิน ซ่ึงได้รับผลกระทบจากองค์กรที่ให้บริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก6) 

(ค) ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมขององค์กรที่ให้บริการกับกิจกรรมของ

กจิการที่ใช้บริการ และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก7) 

(ง) ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ รวมถึง

ข้อกาํหนดของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรที่ให้บริการรับทาํให้      

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก8-ก11) 

 

10. ในการให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบตามที่กล่าวไว้

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
4
 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการควรประเมินถึง       

การออกแบบและการนาํไปปฏบิัติของการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ณ กิจการที่ใช้บริการในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดทาํ รวมถึงการนําการควบคุมดังกล่าวไปใช้กับ

รายการทางการค้าที่ประมวลผลโดยองค์กรที่ให้บริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12-ก14) 

 

11. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องพิจารณาการได้มาซ่ึงความเข้าใจในลักษณะและ

ความสาํคัญของบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดทาํ และผลกระทบของบริการดังกล่าวที่มีต่อ

การควบคุมภายในของกิจการที่ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างเพียงพอต่อ        

การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ

หรือไม่  

 

12. หากผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการไม่สามารถได้มาซ่ึงความเข้าใจอย่างเพียงพอจากกจิการ

ที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการควรดาํเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจจาก

วิธกีารใดวิธกีารหน่ึงหรือหลายวิธดีังต่อไปน้ี 

(ก) การได้รับรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 (กรณทีี่สามารถหาได้) 

(ข) การติดต่อองค์กรที่ให้บริการผ่านทางกจิการที่ใช้บริการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเฉพาะอย่าง 

(ค) การเข้าตรวจเย่ียมองค์กรที่ให้บริการ และการปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มา      

ซ่ึงข้อมูลที่จาํเป็นเกี่ยวกบัการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ณ องค์กรที่ให้บริการ หรือ 

(ง) การให้ผู้สอบบัญชีอื่นปฏบิัติตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือได้มาซ่ึงข้อมูลที่จาํเป็นเกี่ยวกับ

การควบคุมที่เกี่ยวข้อง ณ องค์กรที่ให้บริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15-ก20) 

 

 

                                                 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 12 
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การใชร้ายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 เพือ่สนบัสนุนความเขา้ใจในองค์กรทีใ่หบ้ริการ

ของผูส้อบบญัชขีองกิจการทีใ่ชบ้ริการ 

 

13. ในการพิจารณาถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีจากรายงาน

ประเภท 1 หรือ รายงานประเภท 2 น้ัน ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการควรได้รับความพึง

พอใจเกี่ยวกบัสิ่งต่อไปน้ี 

(ก) ความสามารถและความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชีกบัองค์กรที่ให้บริการ และ 

(ข) ความเพียงพอของมาตรฐานที่รองรับการออกรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก21) 

 

14. หากผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการวางแผนที่จะใช้รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 

เป็นหลักฐานการสอบบัญชีเพ่ือสนับสนุนความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและการนําไป

ปฏิบัติของการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการควรปฏิบัติ

ดังต่อไปน้ี  

(ก) ประเมินถึงคาํอธิบายและการออกแบบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการว่าตรงตาม

วันที่หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมสาํหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ

หรือไม่ 

(ข) ประเมินถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานจากรายงานความเข้าใจ       

ในการควบคุมภายในของกจิการที่ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ และ 

(ค) พิจารณาว่าการควบคุมส่วนเสริมของกจิการที่ใช้บริการที่ระบุโดยองค์กรที่ให้บริการน้ัน

เกี่ยวข้องกับกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ และหากเป็นเช่นน้ัน ผู้สอบบัญชีควรได้มา         

ซ่ึงความเข้าใจว่ากจิการที่ใช้บริการได้มีการออกแบบและการนาํการควบคุมดังกล่าวไป

ปฏบิัติหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก22-ก23) 
  

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที่ได ้

ประเมินไว ้

 

15. ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการควรปฏบิัติ ดังน้ี 

(ก) พิจารณาว่าสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในส่วนที่

เกี่ยวข้องกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่มีต่องบการเงินได้จากบันทกึต่าง ๆ ที่เกบ็ไว้ 

ณ กจิการที่ใช้บริการหรือไม่ และถ้าไม่ใช่ควรกระทาํ ดังน้ี 

(ข) ปฏบิัติตามวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอ หรือให้ผู้สอบบัญชีอื่นปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีการตรวจสอบดังกล่าว ณ 

องค์กรที่ให้บริการในนามของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24-

ก28) 
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การทดสอบการควบคมุ 
 

16. เม่ือการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ว่า

การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการน้ันได้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีของกิจการ      

ที่ใช้บริการควรได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตาม

การควบคุมเหล่าน้ันจากวิธกีารใดวิธกีารหน่ึงหรือหลายวิธดีังต่อไปน้ี  

(ก) การได้มาซ่ึงรายงานประเภท 2 (กรณทีี่สามารถหาได้) 

(ข) การทดสอบการควบคุมที่เหมาะสม ณ องค์กรที่ให้บริการ หรือ 

(ค) การให้ผู้สอบบัญชีอื่นทาํการทดสอบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการในนามของ

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก29-ก30) 

 

การใช้รายงานประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการน้ันได้มี

การปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล 

 

17. ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16(ก) หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการวางแผนที่จะใช้

รายงานประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชีว่า การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการน้ันได้มี

การปฏบิัติอย่างมีประสทิธิผล ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการควรพิจารณาว่ารายงานของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการน้ันได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุมเพ่ือสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง

ของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการหรือไม่ โดยคาํนึงถงึสิ่งต่อไปน้ี 

(ก) การประเมินต่อคาํอธบิาย การออกแบบ และการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลของการควบคุม 

ณ องค์กรที่ให้บริการว่าตรงตามวันที่หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี

ของกจิการที่ใช้บริการหรือไม่ 

(ข) การพิจารณาว่าการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้บริการที่ระบุโดยองค์กรที่ให้บริการน้ัน

เกี่ยวเน่ืองกบักจิการที่ใช้บริการหรือไม่ และหากเป็นเช่นน้ัน ควรได้มาซ่ึงความเข้าใจว่า

กจิการที่ใช้บริการได้มีการออกแบบและมีการนาํไปปฏบิัติหรือไม่ และถ้านาํไปปฏบิัติ

ใช้จริงควรทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมเหล่าน้ัน 

(ค) การประเมินถึงความเพียงพอของช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบการควบคุม และ

ช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่เวลาที่ทาํการทดสอบการควบคุมดังกล่าว และ 

(ง) การประเมินว่าการทดสอบการควบคุมที่ปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

และผลจากการทดสอบที่ได้อธบิายไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการน้ัน

เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ 

และได้แสดงให้เหน็ถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน

ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก31-ก39) 
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รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ทีไ่ม่ไดร้วมถงึบริการขององคก์รทีใ่หบ้ริการช่วง 

 

18. หากผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท  2 

เป็นหลักฐานการสอบบัญชี แต่ไม่รวมถึงการบริการที่องค์กรที่ให้บริการช่วงจัดทาํและการบริการ

เหล่าน้ันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการด้วย ผู้สอบบัญชีของกจิการ    

ที่ใช้บริการควรปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีในส่วนที่เกี่ยวกบับริการ   

ที่องค์กรที่ให้บริการช่วงจัดทาํ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก40) 

 

การทุจริต การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กําหนดทางกฎหมาย และการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงซ่ึงยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขทีเ่กีย่วขอ้งกบักิจกรรม ณ องคก์รทีใ่หบ้ริการ 

 

19. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องสอบถามผู้บริหารของกิจการที่ใช้บริการว่าองค์กรที่

ให้บริการได้มีการรายงานต่อกจิการที่ใช้บริการ หรือกจิการที่ใช้บริการได้รับทราบถึงเร่ืองการทุจริต 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดทางกฎหมาย หรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขที่มีผลกระทบต่องบการเงินของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ 

นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการควรประเมินว่าประเดน็ดังกล่าวมีผลกระทบต่อ

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการอย่างไร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการและ

รายงานของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก41) 

 

การรายงานโดยผูส้อบบญัชีของกิจการทีใ่ชบ้ริการ 

 

20. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการควรแสดงความเห็นอย่างมีเ ง่ือนไขในรายงานของ       

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
5
 หากผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดทาํในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของ

กจิการที่ใช้บริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก42) 

 

21. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการไม่ควรอ้างอิงถึงผลงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการที่แสดงความเหน็แบบไม่มีเง่ือนไข 

เว้นแต่จะกาํหนดโดยกฎหมายหรือข้อกาํหนดทางกฎหมายให้สามารถทาํได้ หากการอ้างอิง

ดังกล่าวสามารถทาํได้ตามกฎหมายหรือข้อกาํหนดทางกฎหมาย รายงานของผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ใช้บริการควรระบุว่า การอ้างองิดังกล่าวไม่ได้ทาํให้ภาระความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ของกจิการที่ใช้บริการในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินลดน้อยลง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก43) 

 

                                                 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” ย่อหน้าที่ 6  
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22. หากการอ้างอิงถึงผลงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเป็นส่วนที่เกี่ยวเน่ืองกับ   

ความเข้าใจที่ ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข    

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการควรระบุว่าการอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้ทาํให้ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการในการแสดงความเห็นต่องบการเงินลดน้อยลง 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก44) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในบริการทีอ่งคก์รทีใ่หบ้ริการจดัให ้รวมถงึการควบคุมภายใน 

 

แหล่งขอ้มลู (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9) 

 

ก1. ข้อมูลที่เกี่ยวกบัลักษณะของบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ ซ่ึงสามารถหาได้จากแหล่งต่าง ๆ 

เช่น 

• คู่มือการใช้งาน 

• ภาพรวมของระบบงาน 

• คู่มือทางเทคนิค 

• สญัญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับระดับของการบริการระหว่างกจิการผู้ใช้งานและองค์กรที่

ให้บริการ 

• รายงานที่จัดทาํโดยองค์กรที่ให้บริการ ผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกาํกับดูแล

เกี่ยวกบัการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ 

• รายงานที่จัดทาํโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็น        

ลายลักษณอ์กัษรไปยังผู้บริหาร (ถ้ามี) 

 

ก2. ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการที่มีต่อองค์กรที่ให้บริการ 

เช่น จากประสบการณ์ในการรับงานสอบบัญชีอื่น อาจช่วยให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในลักษณะของ

การบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ หากการบริการและการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ

สาํหรับบริการเหล่าน้ันมีมาตรฐานสงูกอ็าจจะเป็นประโยชน์มากขึ้น 

 

ลกัษณะของบริการทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการจดัทาํ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9(ก)) 
 

ก3. กจิการที่ใช้บริการอาจใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น ประมวลผลรายการ

ทางการค้าและดาํรงไว้ซ่ึงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือการบันทกึรายการทางการค้าและการ

ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ เช่น แผนกดูแล

ทรัพย์สนิที่ดูแลเกี่ยวกบัการลงทุนและให้บริการด้านสนิทรัพย์สาํหรับผลประโยชน์พนักงานหรือ

ด้านอื่น ๆ ธนาคารผู้รับจาํนองที่ให้บริการรับจาํนองแก่บุคคลอื่น และผู้ให้บริการด้านโปรแกรม

ประยุกต์ที่จัดหาโปรแกรมประยุกต์สาํเรจ็รูปและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลูกค้า

สามารถประมวลผลรายการทางการเงินและการดาํเนินงานได้ เป็นต้น 

 

ก4. ตัวอย่างบริการขององค์กรที่ให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบ รวมถงึ 

• การดาํรงไว้ซ่ึงบันทกึทางการบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ 

• การบริหารสนิทรัพย์ 

• การดาํเนินการ การบันทกึ หรือการประมวลผลรายการทางการค้าแทนกจิการที่ใช้บริการ 
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ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก5. กิจการขนาดเลก็อาจใช้บริการจัดทาํบัญชีจากบุคคลภายนอก ตั้งแต่การประมวลผลรายการ

ทางการค้า (ยกตัวอย่างเช่น การจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน) และการดาํรงไว้ซ่ึงบันทกึ

ทางการบัญชีของกจิการไปถึงจนการจัดทาํงบการเงินของกจิการ ซ่ึงการให้องค์กรที่ให้บริการ

จัดทาํงบการเงินของกจิการให้น้ันไม่ได้ลดภาระความรับผิดชอบของผู้บริหารของกจิการขนาดเลก็ 

และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลที่มีต่องบการเงิน
6
 

 

ลกัษณะและความมีสาระสําคัญของรายการทางการคา้ทีถ่กูประมวลผลโดยองค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึง   

ย่อหน้าที่ 9(ข))  
 

ก6. องค์กรที่ให้บริการอาจกาํหนดนโยบายและวิธกีารปฏบิัติซ่ึงส่งผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ของกิจการที่ใช้บริการ โดยนโยบายและวิธีปฏิบัติการเหล่าน้ันมีส่วนหน่ึงซ่ึงแยกต่างหาก     

จากกจิการที่ใช้บริการทั้งทางกายภาพและทางการดาํเนินงาน ความสาํคัญของการควบคุมของ

องค์กรที่ให้บริการที่มีต่อการควบคุมของกิจการที่ใช้บริการน้ัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการ    

ที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ รวมถึงลักษณะและความมีสาระสาํคัญของรายการทางการค้าที่

ประมวลผลให้แก่กิจการที่ใช้บริการ ในบางสถานการณ์รายการทางการค้าที่ถูกประมวลผล    

และบันทกึบัญชีซ่ึงได้รับผลกระทบจากองค์กรที่ให้บริการอาจไม่มีสาระสาํคัญต่องบการเงิน

ของกิจการที่ใช้บริการ แต่ลักษณะของรายการทางการค้าที่ถูกประมวลผลอาจมีความสาํคัญ 

และผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจพิจารณาถงึความจาํเป็นในการทาํเข้าใจต่อการควบคุม    

ที่เกี่ยวข้องเหล่าน้ันภายใต้สถานการณต่์าง ๆ  
 

ระดบัของการมีปฏิสมัพนัธก์นัระหวา่งกิจกรรมขององค์กรทีใ่หบ้ริการและกิจการทีใ่ชบ้ริการ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 9(ค)) 
 

ก7. ความสาํคัญของการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการที่มีต่อการควบคุมของกิจการที่ใช้บริการ    

ยังขึ้นอยู่กบัระดับของการมีปฏสิมัพันธก์นัระหว่างกจิกรรมขององค์กรที่ให้บริการกบักจิกรรม

ของกิจการที่ใช้บริการ ระดับของการมีปฏสิัมพันธ์กัน หมายถึง ขอบเขตที่กิจการที่ใช้บริการ

สามารถจัดและเลือกให้มีการควบคุมที่มีประสิทธิผลสาํหรับการประมวลผลที่ดําเนินการ     

โดยองค์กรที่ให้บริการ เช่น ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมของกิจการที่ใช้

บริการกับกิจกรรมขององค์กรที่ให้บริการอยู่ในระดับสูงกต่็อเม่ือกิจการที่ใช้บริการเป็น

ผู้อนุมัติรายการทางการค้าและองค์กรที่ให้บริการเป็นผู้ประมวลผลและบันทึกบัญชีสาํหรับ

รายการเหล่าน้ัน เป็นต้น ในบางสถานการณ์อาจมีความเป็นไปได้ในทางปฏบิัติที่กิจการที่ใช้

บริการจะจัดให้มีการควบคุมที่มีประสทิธผิลสาํหรับรายการเหล่าน้ัน ในทางตรงกนัข้าม เม่ือใด

ที่องค์กรที่ให้บริการเป็นผู้ทาํธุรกรรม หรือเร่ิมบันทึกรายการ ประมวลผล และบันทึกบัญชี

                                                 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 4 และ ก2–ก3  
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สาํหรับรายการทางการค้าของกจิการที่ใช้บริการ น่ันหมายความว่าระดับของการมีปฏสิมัพันธ์

กนัระหว่าง 2 องค์กรอยู่ในระดับตํ่า ซ่ึงในสถานการณ์เช่นน้ี กจิการที่ใช้บริการอาจไม่สามารถ

หรืออาจไม่เลือกที่จะจัดให้มีการควบคุมที่มีประสทิธิผลสาํหรับรายการเหล่าน้ี ณ กจิการของ

ผู้ใช้บริการและอาจต้องพ่ึงพิงการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ 
 

ลกัษณะของความสมัพนัธร์ะหวา่งกิจการทีใ่ชบ้ริการและองค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9(ง)) 
 

ก8. สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับระดับของการบริการระหว่างกิจการที่ใช้บริการและองค์กรที่

ให้บริการอาจครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ เช่น 

• ข้อมูลที่ต้องให้กับกิจการที่ใช้บริการและความรับผิดชอบในการทาํธุรกรรมที่เกี่ยวกับ

กจิกรรมต่าง ๆ ซ่ึงองค์กรที่ให้บริการจัดให้ 

• การดาํเนินการตามข้อกาํหนดของหน่วยงานกาํกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบของ

การบันทกึรายการต่าง ๆ ที่ควรดาํรงไว้ หรือการเข้าถงึบันทกึดังกล่าว 

• เงินชดเชยค่าเสียหายที่ต้องให้กับกิจการที่ใช้บริการในกรณีเกิดความล้มเหลวในการ

ปฏบิัติงาน (ถ้ามี) 

• องค์กรที่ให้บริการจัดให้มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือไม่ และถ้ามี รายงาน

ดังกล่าวเป็นรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2  

• ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการมีสทิธทิี่จะเข้าถงึรายการบัญชีของกจิการที่ใช้บริการที่

เกบ็รักษาไว้โดยองค์กรที่ให้บริการ รวมถงึข้อมูลอื่นที่จาํเป็นต่อการปฏบิัติงานตรวจสอบ

หรือไม่ และ 

• ข้อตกลงการอนุญาตให้มีการติดต่อกันโดยตรงระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการหรือไม่ 
 

ก9. ความสมัพันธร์ะหว่างองค์กรที่ให้บริการกบักจิการที่ใช้บริการ และความสมัพันธร์ะหว่างองค์กร

ที่ให้บริการก ับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการนั้นควรเป็นความสัมพันธ ์โดยตรง   

อย่างไรกต็ามความสัมพันธ์โดยตรงน้ีไม่จาํเป็นต้องก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงหากผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงแล้ว 

โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการควรมี     

การติดต่อสื่อสารกันผ่านทางกิจการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ อน่ึง หากมีการสร้าง

ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการต้องคาํนึงถึงเร่ืองจรรยาบรรณและการรักษาความลับที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอบบัญชี

ของกจิการที่ใช้บริการอาจใช้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการให้ปฏบิัติวิธกีารต่าง ๆ ในนาม

ของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ เช่น 

(ก) การทดสอบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ หรือ 

(ข) การตรวจสอบเน้ือหาสาระของรายการทางการค้าและยอดคงเหลือในงบการเงินของ

กจิการที่ใช้บริการที่ดาํรงไว้ ณ องค์กรที่ให้บริการ  
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ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ก10. โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างไม่มีข้อจาํกดัตามที่กฎหมาย
กาํหนด อย่างไรกต็าม อาจมีบางสถานการณ์ที่สทิธิในการเข้าถึงดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้ 

เช่น หากองค์กรที่ให้บริการตั้งอยู่ในอาณาเขตที่มีข้อกาํหนดทางกฎหมายที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

ซ่ึงในกรณดีังกล่าว ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจจาํเป็นต้องทาํความเข้าใจในกฎหมาย

ที่บังคับใช้ในแต่ละอาณาเขตเพ่ือพิจารณาถงึความเหมาะสมของสทิธใินการเข้าถงึที่สามารถทาํ

ได้ นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจได้มาหรือร้องขอไปยังกจิการที่ใช้บริการ

ถงึสทิธใินการเข้าถงึข้อตกลงในสญัญาใด ๆ ระหว่างกจิการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ 

 

ก11. นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจให้ผู้สอบบัญชีอื่นทาํหน้าที่ในการทดสอบ   

การควบคุมหรือวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติตามกฎหมาย ข้อกาํหนด

ทางกฎหมาย หรือหน่วยงานกาํกบัอื่นจากภาครัฐ 

 

ความเขา้ใจในการควบคมุทีเ่กีย่วขอ้งกบับริการทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการจดัให ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 

 

ก12. กจิการที่ใช้บริการอาจกาํหนดให้มีการควบคุมสาํหรับบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ ซ่ึงอาจ

มีการทดสอบการควบคุมน้ันโดยผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ และอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการสรุปได้ว่า การควบคุมของกิจการที่ใช้บริการน้ันได้ถูกปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธิผลตามสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดย

ไม่คาํนึงถึงว่าการควบคุมน้ันอยู่ ณ องค์กรที่ให้บริการ เช่น หากกิจการที่ใช้บริการให้องค์กร   

ที่ให้บริการทาํการประมวลรายการเงินเดือน กจิการที่ใช้บริการอาจกาํหนดการควบคุมสาํหรับ

การส่งมอบและการรับข้อมูลเงินเดือนเพ่ือป้องกนัและค้นพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญ เป็นต้น ซ่ึงการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถงึ 

• การเปรียบเทยีบข้อมูลที่ส่งมอบให้กบัองค์กรที่ให้บริการกบัรายงานที่ได้รับจากองค์กร

ที่ให้บริการหลังจากที่ข้อมูลได้รับการประมวลผล 

• สุ่มตัวอย่างเงินเดือนเพ่ือทดสอบการคาํนวณ ตรวจสอบความถูกต้องและสอบทาน

ความสมเหตุสมผลของยอดเงินเดือนโดยรวม 

 

ก13. ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจต้องทดสอบการควบคุมของกจิการ   
ที่ใช้บริการเกี่ยวกับการประมวลผลเงินเดือนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลพ้ืนฐานสาํหรับผู้สอบบัญชี    

ของกิจการที่ใช้บริการในการสรุปว่าการควบคุมของกิจการที่ใช้บริการน้ันได้มีการปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธิผลตามสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินสาํหรับรายการที่เกี่ยวข้องกบัรายการ

เงินเดือน 
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ก14. ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 เกี่ยวกบัความเสี่ยงบางประเภท ผู้สอบบัญชี

ของกจิการที่ใช้บริการอาจพิจารณาว่าไม่สามารถที่จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอจากวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพียงอย่างเดียว ซ่ึงความเสี่ยงประเภทน้ีอาจ

เกี่ยวเน่ืองกับการบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้อง หรือความไม่ครบถ้วนของประเภทรายการทาง

การค้าที่เกดิขึ้นเป็นประจาํและมียอดคงเหลือทางบัญชีที่สาํคัญ ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษที่มักเกดิขึ้น

จากการประมวลผลแบบอัตโนมัติโดยไม่มีบุคคลากรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเกี่ยวข้องเพียง

เลก็น้อย โดยลักษณะพิเศษของการประมวลผลแบบอตัโนมัติดังกล่าวอาจเกดิขึ้นได้โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเม่ือกจิการที่ใช้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงในกรณีดังกล่าว การควบคุม

ของกิจการที่ใช้บริการที่มีต่อความเสี่ยงดังกล่าวจะเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบบัญชี และ

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจในการควบคุมดังกล่าวตามที่กาํหนด

ไว้ในย่อหน้าที่ 9 และย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

 

วธีิปฏิบติัเพ่ิมเติมในกรณีทีไ่ม่สามารถไดม้าซึง่ความเขา้ใจอย่างเพียงพอจากกิจการทีใ่ชบ้ริการ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 12) 

 

ก15. การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการว่าจะใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธี
รวมกนัตามที่ย่อหน้าที่ 12 ระบุไว้ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลพ้ืนฐานที่จาํเป็นต่อการระบุและประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของกจิการที่ใช้บริการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการ อาจได้รับอิทธิพลจากประเดน็ต่าง ๆ 

เช่น 

• ขนาดของกจิการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ 

• ความซับซ้อนของรายการทางการค้า ณ กิจการที่ใช้บริการและความซับซ้อนของการ

บริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ 

• สถานที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการ (เช่น ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจตัดสนิใจให้

ผู้สอบบัญชีอื่นปฏบิัติหน้าที่ตามวิธกีารต่าง ๆ ณ องค์กรที่ให้บริการในนามของผู้สอบบัญชี

ของกจิการที่ใช้บริการ หากองค์กรที่ให้บริการตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกล) 

• ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกคาดหวังว่าได้มีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลน้ัน ได้แสดงให้เหน็ถึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแก่ผู้สอบบัญชีหรือไม่ และ 

• ลักษณะของความสมัพันธร์ะหว่างกจิการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ 

 

ก16. องค์กรที่ให้บริการอาจให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจัดทาํรายงานเกี่ยวกบัคาํอธบิายและ
การออกแบบการควบคุม (รายงานประเภท 1) หรือเกี่ยวกบัคาํอธบิาย การออกแบบการควบคุม 

และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม (รายงานประเภท 2) โดยรายงาน

ประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 อาจถูกจัดทาํขึ้ นภายใต้มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 
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รหัส 3402
7
 หรือ ภายใต้มาตรฐานที่กาํหนดขึ้นโดยผู้มีอาํนาจหรือองค์กรผู้มีหน้าที่กาํหนด

มาตรฐานที่รับรองทั่วไป (ซ่ึงอาจเรียกช่ือรายงานดังกล่าวแตกต่างกนั เช่น รายงานประเภท ก 

หรือรายงานประเภท ข) 

 

ก17. โดยปกติการได้มาซ่ึงรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 น้ันขึ้นอยู่กบัสญัญาระหว่าง

องค์กรที่ให้บริการและกจิการที่ใช้บริการ ซ่ึงรวมถึง การจัดเตรียมรายงานดังกล่าวโดยองค์กร 

ที่ให้บริการ นอกจากน้ี ในทางปฏบิัติองค์กรที่ให้บริการอาจเลือกที่จะจัดทาํรายงานประเภท 1 

หรือรายงานประเภท 2 ให้แก่กจิการที่ใช้บริการได้ อย่างไรกต็ามในบางกรณี รายงานประเภท 

1 หรือรายงานประเภท 2 อาจไม่ได้มีการจัดทาํให้แก่กจิการที่ใช้บริการ 

 

ก18. ในบางสถานการณ์ กจิการที่ใช้บริการอาจโอนหน่วยงานหรือหน้าที่ทางธุรกจิส่วนใดส่วนหน่ึง
หรือหลายส่วน เช่น การวางแผนภาษีและหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหน้าที่     

ด้านการเงินและการบัญชีหรือด้านการควบคุม ให้แก่องค์กรที่ให้บริการองค์กรใดองค์กรหน่ึง

หรือหลายองค์กรได้ ซ่ึงอาจทาํให้ไม่สามารถที่จะหารายงานเกี่ยวกับการควบคุม ณ องค์กร     

ที่ให้บริการได้ภายใต้สถานการณด์ังกล่าว การเข้าตรวจเย่ียมองค์กรที่ให้บริการอาจเป็นวิธกีาร

ที่มีประสิทธิผลที่สุดสาํหรับผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการในการได้มาซ่ึงความเข้าใจใน   

การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ว่าผู้บริหารของกิจการที่ใช้

บริการน่าจะมีปฏสิมัพันธโ์ดยตรงกบัผู้บริหารขององค์กรที่ให้บริการ 
 

ก19. ผู้สอบบัญชีอื่นอาจได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติตามวิธีการต่าง ๆ ที่กาํหนดขึ้น เพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ข้อมูลที่จาํเป็นที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ หากมีการจัดทาํรายงานประเภท 

1 หรือ รายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการปฏบิัติตามวิธกีารต่าง ๆ เน่ืองจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการน้ันมีความสมัพันธ์

กบัองค์กรที่ให้บริการอยู่แล้ว ซ่ึงการใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีอื่นโดยผู้สอบบัญชีของกจิการที่

ใช้บริการน้ันต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600
8
 ซ่ึงเกี่ยวกบัการทาํความเข้าใจ

ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีอื่น (รวมถึงความเป็นอิสระและความสามารถทางวิชาชีพ

ของผู้สอบบัญชี) ความเกี่ยวข้องกบังานของผู้สอบบัญชีอื่นทั้งในการวางแผนลักษณะ ขอบเขต 

และช่วงเวลาในการทาํงานดังกล่าว รวมถึงการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมา  
 

                                                 
7
  มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3402 “รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ” 

8
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อควรพิจารณา-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของ

ผู้สอบบัญชีอื่น” ย่อหน้าที่ 2 กล่าวว่า “ผู้สอบบัญชีอาจพบว่ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเป็นประโยชน์     

เม่ือผู้สอบบัญชีต้องเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีอื่นในการตรวจสอบงบการเงินที่ไม่ใช่งบการเงินของกลุ่มกิจการ    

โดยการปรับเปล่ียนตามสถานการณเ์ท่าที่จาํเป็น” ดูย่อหน้าที่ 19 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เพ่ิมเติม 
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ก20. กจิการที่ใช้บริการอาจใช้องค์กรที่ให้บริการที่ใช้องค์กรที่ให้บริการช่วงอีกแห่งหน่ึงทาํงานบริการ
บางอย่างให้กบักจิการที่ใช้บริการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบัการรายงาน

ทางการเงินของกจิการที่ใช้บริการ ซ่ึงองค์กรที่ให้บริการช่วงดังกล่าวอาจเป็นองค์กรที่แยกต่างหากจาก 

หรือมีความเกี่ยวข้องกบัองค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจจาํเป็นต้อง

พิจารณาถึงการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการช่วงในกรณีที่มีการใช้องค์กรที่ให้บริการช่วง

องค์กรใดองค์กรหน่ึงหรือหลายองค์กร การมีปฏสิัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมของกิจการที่ใช้

บริการและกิจกรรมขององค์กรที่ให้บริการอาจต้องขยายความรวมไปถึงการมีปฏสิัมพันธ์กัน

ระหว่างกจิการที่ใช้บริการ องค์กรที่ให้บริการ และองค์กรที่ให้บริการช่วง ซ่ึงระดับของการมี

ปฏิสัมพันธ์กันดังกล่าว รวมทั้งลักษณะและความมีสาระสาํคัญของรายการที่ถูกประมวลผลโดย

องค์กรที่ให้บริการและองค์กรที่ให้บริการช่วงจะถือเป็นปัจจัยที่สาํคัญที่สุดสาํหรับผู้สอบบัญชี  

ของกิจการที่ใช้บริการในการพิจารณาถึงความสาํคัญของการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ

และขององค์กรที่ให้บริการช่วงที่มีต่อการควบคุมของกจิการที่ใช้บริการ 

 

การใชร้ายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 เพือ่สนบัสนุนความเขา้ใจในองค์กรทีใ่หบ้ริการของ

ผูส้อบบญัชขีองกิจการทีใ่ชบ้ริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13-14) 

 

ก21. ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจสอบถามไปยังสภาวิชาชีพสอบบัญชีหรือสถาบันวิชาชีพ
อื่นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการดังกล่าว

เคยมีการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกาํหนดทางกฎหมายหรือไม่ ผู้สอบบัญชีขององค์กร 

ที่ให้บริการอาจปฏบิัติงานในอาณาเขตที่มาตรฐานในการรายงานเกี่ยวกับการควบคุม ณ องค์กร 

ที่ให้บริการน้ันมีความแตกต่างกัน ซ่ึงผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจได้มาซ่ึงข้อมูล

เกี่ยวกับมาตรฐานของผู้สอบบัญชีที่องค์กรที่ให้บริการนํามาปฏิบัติจากองค์กรที่มีหน้าที่       

ในการกาํหนดมาตรฐานดังกล่าว 

 

ก22. รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกบักจิการที่ใช้บริการอาจช่วยให้

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการได้มาซ่ึงความเข้าใจในสิ่งต่อไปน้ี 

(ก) แง่มุมของการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการซ่ึงอาจส่งผลต่อการประมวลผลรายการ

ทางการค้าของกจิการที่ใช้บริการ รวมถงึการใช้องค์กรที่ให้บริการช่วง 

(ข) ขั้นตอนที่สาํคัญของรายการทางการค้าที่ดาํเนินการผ่านองค์กรที่ให้บริการ เพ่ือพิจารณา

ถงึจุดต่าง ๆ ในขั้นตอนการดาํเนินรายการทางการค้าน้ัน อาจก่อให้เกดิการแสดงข้อมูล

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินของกจิการที่ใช้บริการ 

(ค) วัตถุประสงค์ของการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ในงบการเงินของกจิการที่ใช้บริการ และ 
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(ง) การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการได้มีการออกแบบและนาํไปปฏบิัติใช้จริงอย่างเหมาะสม 

เพ่ือการป้องกนัหรือตรวจพบข้อผิดพลาดในการประมวลผลที่อาจก่อให้เกดิการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินของกจิการที่ใช้บริการหรือไม่  

รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 อาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการได้มา

ซ่ึงความเข้าใจอย่างเพียงพอที่จะระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ อย่างไรกต็าม รายงานประเภท 1 ไม่ได้แสดงให้เหน็ถึงหลักฐาน

ใด ๆ ที่เกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่เกี่ยวข้อง 

 

ก23. รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 ซ่ึงลงวันที่หรืออยู่ในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากรอบ

ระยะเวลาการรายงานของกจิการที่ใช้บริการอาจช่วยผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการให้ได้มา

ซ่ึงความเข้าใจในเบื้ องต้นของการนาํการควบคุมไปปฏิบัติใช้จริง ณ องค์กรที่ให้บริการหาก

รายงานดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากแหล่งอื่นเพ่ิมเติม หากคาํอธิบายเกี่ยวกบัการควบคุม

ขององค์กรที่ให้บริการลงวันที่หรือช่วงเวลาก่อนวันที่เร่ิมรอบระยะเวลาการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการอาจปฏบิัติตามวิธีการต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงข้อมูลในรายงานประเภท 1 

หรือรายงานประเภท 2 ให้เป็นปัจจุบัน เช่น 

• ปรึกษาหารือเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลง ณ องค์กรที่ให้บริการกับบุคลากรของกจิการที่

ใช้บริการที่อยู่ในตาํแหน่งที่รับทราบถงึการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

• สอบทานจากเอกสารที่เป็นปัจจุบันและจดหมายโต้ตอบที่ออกโดยองค์กรที่ให้บริการ 

หรือ 

• ปรึกษาหารือเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงกบับุคลากรขององค์กรที่ให้บริการ 

 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที่ได้

ประเมินไว ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 15) 

 

ก24. การใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับลักษณะของการบริการ

และการควบคุมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว ในบางกรณีการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการอาจลด

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของกจิการที่ใช้บริการได้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากกิจการที่ใช้บริการเองน้ันไม่มีความชํานาญที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ

กิจกรรมเฉพาะอย่าง เช่น การเร่ิมต้นทาํธุรกรรม การประมวลผล และการบันทึกรายการทาง

การค้า เป็นต้น หรืออาจมีทรัพยากรไม่เพียงพอ (ยกตัวอย่างเช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
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ก25. หากองค์กรที่ให้บริการดาํรงไว้ซ่ึงองค์ประกอบที่มีสาระสาํคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบันทึก

ทางการบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ การเข้าถึงข้อมูลทางบัญชีเหล่าน้ันได้โดยตรงอาจเป็น

สิ่งจาํเป็นสาํหรับผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต่อการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามการควบคุมสาํหรับข้อมูลเหล่าน้ัน หรือเน้ือหา

สาระที่แท้จริงของรายการทางการค้าและยอดคงเหลือของการบันทึกรายการเหล่าน้ันหรือ     

ทั้งสองประการ การเข้าถงึข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการตรวจสอบบันทกึทางกายภาพ ณ องค์กร

ที่ให้บริการหรือการซักถามในเร่ืองการเกบ็บันทกึข้อมูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์จากกิจการ     

ที่ใช้บริการหรือสถานที่อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง หากการเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง

สามารถทาํในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจใช้วิธีดังกล่าว

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานในเร่ืองความเพียงพอของการควบคุมที่ปฏบิัติโดยองค์กรที่ให้บริการ

ในเร่ืองความครบถ้วนและความน่าเช่ือถือของข้อมูลของกจิการที่ใช้บริการที่อยู่ในความรับผิด

ขององค์กรที่ให้บริการ 

 

ก26. ในการพิจารณาลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้มาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ยอดคงเหลือที่แสดงให้เหน็ถงึสนิทรัพย์ที่องค์กรที่ให้บริการถอืแทนไว้ หรือรายการทางการค้า

ที่องค์กรที่ให้บริการรับผิดชอบแทนกจิการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจ

พิจารณาดาํเนินการดังต่อไปน้ี 

(ก) การตรวจสอบบันทกึและเอกสารที่ถือไว้โดยกจิการที่ใช้บริการ ซ่ึงความน่าเช่ือถือของ

แหล่งที่มาของหลักฐานพิจารณาจากลักษณะและขอบเขตของบันทกึทางการบัญชีและ

เอกสารหลักฐานสนับสนุนที่เกบ็ไว้โดยกจิการที่ใช้บริการ ในบางกรณี กจิการที่ใช้บริการ

อาจไม่ได้เกบ็รายละเอียดของบันทกึหรือมีเอกสารหลักฐานของรายการทางการค้าไว้ 

ในนามของกจิการที่ใช้บริการเอง                    

(ข) การตรวจสอบบันทึกและเอกสารที่เกบ็ไว้โดยองค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงความสามารถใน

การเข้าถึงข้อมูลเหล่าน้ันของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจถูกกาํหนดขึ้นเป็น

ส่วนหน่ึงของสัญญาระหว่างกิจการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ นอกจากน้ี 

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่นในการเข้าถึงข้อมูลของกจิการที่

ใช้บริการที่เกบ็ไว้โดยองค์กรที่ให้บริการในนามของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ  

(ค) การได้มาซ่ึงหนังสือยืนยันยอดคงเหลือและรายการทางการค้าจากองค์กรที่ให้บริการ 

ซ่ึงหากกจิการที่ใช้บริการเป็นผู้เกบ็รายการบันทกึของยอดคงเหลือและรายการทางการค้า 

หนังสือยืนยันจากองค์กรที่ให้บริการที่ช่วยสนับสนุนรายการบันทึกของกิจการที่ใช้

บริการอาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้เกี่ยวกบัความมีตัวตนของรายการ

ทางการค้าและสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เม่ือมีการใช้องค์กรที่ให้บริการหลายแห่ง 

เช่น ผู้จัดการด้านการลงทุนและผู้เกบ็รักษาสินทรัพย์ เป็นต้น และองค์กรที่ให้บริการ

เหล่าน้ันเกบ็บันทึกต่าง ๆ ไว้เอง ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจยืนยันยอด
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คงเหลือกบัองค์กรที่ให้บริการเหล่าน้ันเพ่ือนาํข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทยีบกับบันทกึ

ของกจิการที่ใช้บริการที่เกบ็ไว้เอง 
 

หากกิจการที่ใช้บริการไม่ได้เกบ็รักษารายการบันทึกไว้เอง ข้อมูลที่ได้รับจากหนังสือ

ยืนยันจากองค์กรที่ให้บริการจะเป็นเพียงแค่รายงานที่แสดงถึงรายการบันทึกที่เกบ็ไว้โดย

องค์กรที่ให้บริการเท่าน้ัน ดังน้ัน หนังสือยืนยันดังกล่าวเพียงลําพังจะไม่ถือว่าเป็น

หลักฐานการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ ซ่ึงในสถานการณ์เช่นน้ี ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้

บริการอาจต้องพิจารณาว่าสามารถระบุแหล่งข้อมูลอสิระที่เป็นทางเลือกอื่นได้หรือไม่ 

(ง) การดาํเนินการตามวิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบรายการบันทึกที่เกบ็ไว้โดยกิจการ     

ที่ใช้บริการหรือรายงานที่ได้รับจากองค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงความมีประสทิธผิลของวิธกีาร

วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบน้ันจะขึ้นอยู่กบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน 

และจะได้รับผลกระทบจากขอบเขตและรายละเอยีดข้อมูลที่สามารถหามาได้ 

 

ก27. ผู้สอบบัญชีอื่นอาจปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพ่ือประโยชน์ของผู้สอบบัญชีของ
กจิการที่ใช้บริการ ซ่ึงในสญัญาการรับงานดังกล่าวกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีอื่นดาํเนินการตามขั้นตอน    

ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างกิจการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ 

โดยข้อเทจ็จริงที่ได้รับจากการปฏบิัติหน้าที่โดยผู้สอบบัญชีอื่นต้องถูกสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการเพ่ือพิจารณาว่าข้อเทจ็จริงดังกล่าวถือว่าเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ นอกจากน้ี อาจมีข้อบังคับที่กาํหนดโดยหน่วยงานกาํกับจาก

ภาครัฐ หรือข้อตกลงร่วมกันที่กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องปฏิบัติตาม

วิธีการที่กาํหนดไว้ในวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ โดยผลจากการดาํเนินการตามที่กาํหนดกับ

ยอดคงเหลือและรายการที่ถูกประมวลผลโดยองค์กรที่ให้บริการอาจถูกใช้เป็นส่วนหน่ึงของ

หลักฐานการตรวจสอบที่จําเป็นต่อการสนับสนุนความเห็นของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการ ซ่ึงในสถานการณ์เช่นน้ี การทาํข้อตกลงก่อนที่จะมีการปฏบิัติตามวิธกีารดังกล่าวในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหลักฐานการตรวจสอบหรือการเข้าถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่

จะต้องดาํเนินการให้แก่ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการน้ัน จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้สอบบัญชี

ของกจิการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ  

 

ก28. ในบางสถานการณ์ เม่ือกจิการที่ใช้บริการได้มีการโอนส่วนงานทางการเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่องค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ ว่า       

ส่วนสาํคัญของหลักฐานการตรวจสอบเกบ็อยู่ที่องค์กรที่ให้บริการ ดังน้ันวิธีการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระอาจจาํเป็นต้องดาํเนินการ ณ องค์กรที่ให้บริการโดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการหรือผู้สอบบัญชีอื่นในนามของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ให้บริการอาจจัดให้มีรายงานประเภท 2 ได้ นอกจากน้ี อาจดาํเนินการตามวิธีการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระในนามของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ซ่ึงการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของ

ผู้สอบบัญชีอื่นไม่ได้ลดภาระความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการในการได้มา  
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ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อการใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานอย่างมีเหตุผล

ในการสนับสนุนความเหน็ของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีของกจิการ

ที่ใช้บริการยังคงต้องพิจารณาว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ 

และผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการจาํเป็นต้องดาํเนินการตามวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระอื่น

อีกหรือไม่ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการในส่วนที่

เกี่ยวข้องกบัหลักฐาน การกาํหนดการกาํกบัดูแลควบคุม และการปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบเน้ือหา

สาระของผู้สอบบัญชีอื่น 

 

การทดสอบการควบคมุ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16) 

 

ก29. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการถูกกาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
9
 ให้

ออกแบบและดําเนินการทดสอบการควบคุมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่  

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่เกี่ยวข้อง

ในบางสถานการณ ์โดยในส่วนขององค์กรที่ให้บริการ ต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดดังกล่าว เม่ือ 

(ก) การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของ

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการได้รวมถึงการคาดการณ์ว่าการควบคุม ณ องค์กรที่

ให้บริการน้ันได้มีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล (น่ันคือผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ

ตั้งใจจะพ่ึงพิงความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ

ในการพิจารณาลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระ) หรือ 

(ข) การตรวจสอบเน้ือหาสาระเพียงอย่างเดียวหรือการดําเนินการร่วมกับการทดสอบ   

ความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม ณ กจิการที่ใช้บริการน้ันไม่สามารถ

ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน  
 

ก30. หากไม่สามารถได้มาซ่ึงรายงานประเภท 2  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจต้องติดต่อ

กับองค์กรที่ให้บริการผ่านทางกิจการที่ใช้บริการเพ่ือร้องขอให้ทาํการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการจัดทาํรายงานประเภท 2 ซ่ึงรวมถึงการทดสอบความมีประสทิธิผลของการปฏบิัติ

ตามการควบคุมที่เกี่ยวข้องหรือผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจให้ผู้สอบบัญชีอื่นปฏบิัติ

ตามวิธกีารต่าง ๆ ณ องค์กรที่ให้บริการ เพ่ือเป็นการทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติ

ตามการควบคุมเหล่าน้ัน นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจเข้าไปตรวจเย่ียม

องค์กรที่ให้บริการและทาํการทดสอบการควบคุมที่เกี่ยวข้องหากองค์กรที่ให้บริการยินยอมให้

ดาํเนินการได้ การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการจะอยู่บนพ้ืนฐาน

ของหลักฐานที่ได้จากผลงานของผู้สอบบัญชีอื่นและวิธีการของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการที่ทาํด้วยตนเองประกอบกนั 

                                                 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 8 
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การใช้รายงานประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการน้ันได้มี

การปฏบิัติตามอย่างมีประสทิธผิล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 17) 

 

ก31. รายงานประเภท 2 อาจมีเจตนาเพ่ือให้บรรลุความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันของ

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ ดังน้ัน การทดสอบการควบคุมและผลที่ได้จากการทดสอบ

ที่อธบิายอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจไม่เกี่ยวเน่ืองกบัสิ่งที่ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการที่สาํคัญ ซ่ึงการทดสอบการควบคุมที่

เกี่ยวข้องและผลที่ได้จากการทดสอบดังกล่าวจะถูกนาํมาประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาว่า

รายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการน้ันแสดงถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเพ่ือสนับสนุนการ

ประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ ซ่ึงในการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

ของกจิการที่ใช้บริการอาจพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ี 

(ก) ช่วงเวลาที่ใช้ในการทดสอบการควบคุม และช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่การทดสอบ

การควบคุมดังกล่าว 

(ข) ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการและขอบเขตของบริการและ            

การประมวลผลที่เกี่ยวข้อง การควบคุมที่ถูกทดสอบและการทดสอบที่ได้ถูกดาํเนินการ 

และช่องทางในการทดสอบการควบคุมที่สมัพันธก์บัการควบคุมของกจิการที่ใช้บริการ และ 

(ค) ผลที่ได้รับจากการทดสอบการควบคุมเหล่าน้ันและความเห็นของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการที่มีต่อความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมเหล่าน้ัน 

 

ก32. สาํหรับบางประเดน็ที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน หากช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ

การควบคุมน้ันสั้น และช่วงเวลาที่ได้ทาํการทดสอบการควบคุมน้ันได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว 

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากการทดสอบดังกล่าวจะมีความสาํคัญน้อยลง ในการเปรียบเทยีบ

ช่วงระยะเวลาที่ครอบคลุมอยู่ในรายงานประเภท 2 กับรอบระยะเวลาบัญชีในงบการเงินของ

กิจการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจสรุปว่ารายงานประเภท 2 ได้แสดงถึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่น้อย หากช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันระหว่างช่วงระยะเวลาที่ครอบคลุมอยู่  

ในรายงานประเภท 2 และช่วงเวลาที่ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอ้างองิรายงานดังกล่าวน้ัน

ค่อนข้างน้อย ในกรณีน้ี รายงานประเภท 2 ที่ครอบคลุมก่อนและหลังช่วงเวลาดังกล่าวอาจให้

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้ น สาํหรับในกรณีอื่น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจ

พิจารณาถึงความจาํเป็นในการปฏบิัติหรือใช้ผู้สอบบัญชีอื่นให้ทาํการทดสอบการควบคุม ณ 

องค์กรที่ให้บริการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ

ความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมเหล่าน้ัน 
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ก33. นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการมีความจาํเป็นต้องได้มาซ่ึงหลักฐานเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญของการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ณ องค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาที่ครอบคลุมในรายงานประเภท 2 หรือต้องพิจารณาวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติม โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐาน

การสอบบัญชีเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการที่ปฏิบัติอยู่

นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

อาจรวมถงึ 

•  ความสาํคัญของความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ

สาํหรับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินที่ได้ประเมินไว้ 

•  การควบคุมเฉพาะอย่างที่ ถูกทดสอบในขณะที่ทําการตรวจสอบระหว่างกาล           

และการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญของการควบคุมดังกล่าวนับตั้งแต่การควบคุมดังกล่าว  

ถูกทดสอบ รวมถงึการเปล่ียนแปลงในระบบข้อมูล กระบวนการ และ บุคลากร 

• ระดับของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ในส่วนที่เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของ   

การปฏบิัติตามการควบคุม 

• ความยาวนานของช่วงระยะเวลาที่เหลือ 

• ขอบเขตที่ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการดาํเนินการเพ่ือลดการใช้วิธีการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระโดยอาศัยการเช่ือถอืการควบคุม และ 

• ความมีประสิทธิผลของสภาพแวดล้อมการควบคุมและการติดตามผลการควบคุม ณ 

กจิการที่ใช้บริการ 

 

ก34. หลักฐานการสอบบัญชีเพ่ิมเติมที่อาจได้รับ เช่น การขยายการทดสอบการควบคุมในช่วง

ระยะเวลาที่เหลือ หรือการทดสอบการติดตามผลการควบคุมของกจิการที่ใช้บริการ 

 

ก35. หากช่วงระยะเวลาในการทดสอบของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอยู่นอกเหนือจากรอบ
ระยะเวลาบัญชีในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการไม่

สามารถพ่ึงพิงการทดสอบดังกล่าวได้และไม่สามารถสรุปว่าการควบคุมของกิจการที่ใช้บริการ

ได้มีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล เน่ืองจากการทดสอบเหล่าน้ันไม่ได้แสดงถึงหลักฐานความมี

ประสทิธิผลของการควบคุมในรอบระยะเวลาการตรวจสอบปัจจุบัน เว้นแต่ได้มีการปฏบิัติตาม

วิธกีารอื่น 
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ก36. ในบางสถานการณ์ การบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้อาจถูกออกแบบอยู่บนสมมติฐานที่ว่า
การควบคุมบางอย่างจะต้องมีการนําไปปฏิบัติใช้จริงโดยกิจการที่ใช้บริการ เช่น การบริการ

ดังกล่าวอาจได้รับการออกแบบอยู่บนสมมติฐานที่ว่ากิจการที่ใช้บริการจะต้องมีการควบคุม

สาํหรับการอนุมัติรายการทางการค้าก่อนที่รายการเหล่าน้ันจะถูกส่งไปที่องค์กรที่ให้บริการเพ่ือ

ทาํการประมวลผล ในสถานการณด์ังกล่าว คาํอธบิายถงึการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการอาจ

รวมถึงคาํอธิบายของการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้บริการเหล่าน้ัน ผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ใช้บริการควรพิจารณาว่าการควบคุมส่วนเสริมของกจิการที่ใช้บริการเหล่าน้ันเกี่ยวข้อง

กบับริการที่ให้กบักจิการที่ใช้บริการหรือไม่ 

 

ก37. หากผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการเช่ือว่ารายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่
แสดงถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เช่น หากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการไม่ได้รวมถงึคาํอธบิายการทดสอบการควบคุมและผลที่ได้จากการทดสอบของผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการ เป็นต้น ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจต้องได้มาซ่ึงความ

เข้าใจในวิธีการและข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเพ่ิมเติมโดยการติดต่อ

องค์กรที่ให้บริการผ่านกิจการที่ใช้บริการเพ่ือขอปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการเกี่ยวกับขอบเขตและผลที่ได้รับจากงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

นอกจากน้ี หากผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการเช่ือว่ามีความจาํเป็นที่ผู้สอบบัญชีของกจิการ

ที่ใช้บริการอาจต้องติดต่อกบัองค์กรที่ให้บริการผ่านกจิการที่ใช้บริการเพ่ือร้องขอให้ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบ ณ องค์กรที่ให้บริการ หรืออกีทางหน่ึงคือ

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการหรือผู้สอบบัญชีอื่นตามคาํร้องขอของผู้สอบบัญชีของกจิการ

ที่ใช้บริการอาจปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบดังกล่าวเอง 

 

ก38. รายงานประเภท 2 ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการระบุถึงผลที่ได้รับจากการทดสอบ 

รวมถึงข้อยกเว้นและข้อมูลอื่นซ่ึงส่งผลต่อข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการได้ 

ข้อยกเว้นที่บันทึกไว้โดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ หรือความเห็นแบบมีเง่ือนไขใน

รายงานประเภท 2 ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่ได้หมายความโดยทนัทว่ีารายงาน

ประเภท 2 ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการดังกล่าวจะไม่มีประโยชน์ต่อการตรวจสอบ

งบการเงินของกิจการที่ใช้บริการในด้านการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ในทางตรงกนัข้าม ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการจะต้องนาํ

ข้อยกเว้นและประเดน็ที่ทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงความเหน็ในรายงานประเภท 2 ของผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการดังกล่าวมาพิจารณาเพ่ือประเมินการทดสอบการควบคุมที่ทาํโดย

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ในการพิจารณาข้อยกเว้นและประเดน็ที่ทาํให้เกดิการแสดง

ความเหน็แบบมีเง่ือนไข ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจปรึกษาหารือประเดน็ดังกล่าว

กบัผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ การติดต่อดังกล่าวขึ้นอยู่กบัการติดต่อระหว่างองค์กรที่

ให้บริการและกจิการที่ใช้บริการ และต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรที่ให้บริการให้มีการติดต่อ

ดังกล่าวเกดิขึ้นได้ 
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การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่พบระหว่างการตรวจสอบ 

 

ก39. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการถูกกาํหนดให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อบกพร่องที่      
มีนัยสาํคัญที่พบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล 

ทราบอย่างทนัท่วงที
10

 นอกจากน้ีผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการยังถูกกาํหนดให้แจ้งแก่

ผู้บริหารที่รับผิดชอบในระดับที่เหมาะสมทราบอย่างทันท่วงทีถึงข้อบกพร่องของการ

ควบคุมภายในอื่นที่พบระหว่างการตรวจสอบซ่ึงตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการเหน็ว่ามีความสาํคัญเพียงพอที่สมควรได้รับความสนใจจาก

ผู้บริหาร
11

 โดยประเดน็ที่ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการอาจพบระหว่างการตรวจสอบและ

อาจแจ้งต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการที่ใช้บริการ รวมถงึ 

• การติดตามการควบคุมใดกต็ามที่สามารถนําไปปฏิบัติใช้จริงโดยกิจการที่ใช้บริการ 

รวมถงึสิ่งต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในผลที่ได้รับจากรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 

• ตัวอย่างของการควบคุมส่วนเสริมของกจิการที่ใช้บริการที่ได้กล่าวไว้ในรายงานประเภท 1 

หรือรายงานประเภท 2 แต่ไม่มีการนาํไปปฏบิัติใช้จริง ณ กจิการที่ใช้บริการ และ 

• การควบคุมที่อาจจาํเป็นต้องมี ณ องค์กรที่ให้บริการ แต่ปรากฏว่าไม่มีการนาํไปปฏบิัติ

ใช้จริง หรือไม่ได้ถูกครอบคลุมไว้ในรายงานประเภท 2 เป็นการเฉพาะ 
 

รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ที่ไม่ไดร้วมถึงบริการขององคก์รที่ใหบ้ริการช่วง 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 18) 

 

ก40. หากองค์กรที่ให้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการช่วงอื่น รายงานของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการอาจรวมหรือไม่รวมถึงวัตถุประสงค์ของการควบคุมและการควบคุมที่

เกี่ยวข้องขององค์กรที่ให้บริการช่วงไว้ในคาํอธิบายระบบงานขององค์กรที่ให้บริการ และใน

ขอบเขตของการรับงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงวิธใีนการรายงานทั้ง 2 วิธน้ัีน

เรียกว่าวิธกีารแบบรวบเข้าด้วยกนั และวิธกีารแบบแบ่งแยก ตามลาํดับ หากรายงานประเภท 1 

หรือรายงานประเภท 2 ไม่ได้รายงานถึงการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการช่วง และบริการที่

องค์กรที่ให้บริการช่วงจัดให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินของกจิการที่ใช้บริการ  

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี

ในส่วนที่เกี่ยวกบัองค์กรที่ให้บริการช่วง ซ่ึงลักษณะและขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องกบับริการ

ที่องค์กรที่ให้บริการช่วงจัดให้ที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องปฏิบัติน้ันขึ้ นอยู่กับ 

ลักษณะและความสาํคัญของการบริการเหล่าน้ันที่มีต่อกจิการที่ใช้บริการและความเกี่ยวข้องของ

บริการดังกล่าวที่มีต่อการตรวจสอบ การปฏบิัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 9 จะช่วยผู้สอบบัญชี

ของกจิการที่ใช้บริการพิจารณาถึงผลกระทบขององค์กรที่ให้บริการช่วงและลักษณะและขอบเขต

ของงานที่ต้องปฏบิัติ 

                                                 
10

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล

และผู้บริหารของกจิการ” ย่อหน้าที่ 9-10 

11
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ย่อหน้าที่ 10 
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การทุจริต การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กําหนดทางกฎหมาย และการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงซ่ึงยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขทีเ่กีย่วขอ้งกบักิจกรรม ณ องคก์รทีใ่หบ้ริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 19) 

 

ก41. องค์กรที่ให้บริการอาจถูกกาํหนดภายใต้เง่ือนไขของสัญญาที่ทาํไว้กับกิจการที่ใช้บริการให้
เปิดเผยถงึผลกระทบที่มีต่อกจิการที่ใช้บริการสาํหรับการทุจริต การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและ

ข้อกาํหนดทางกฎหมาย และการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เกดิจาก

ผู้บริหารหรือพนักงานขององค์กรที่ให้บริการ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19 ผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ใช้บริการต้องทาํการสอบถามผู้บริหารของกจิการที่ใช้บริการว่าองค์กรที่ให้บริการได้มี

การรายงานถึงประเดน็ดังกล่าวหรือไม่ และทาํการประเมินว่าประเดน็ที่ถูกรายงานโดยองค์กรที่

ให้บริการน้ันมีผลกระทบต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตวิธกีารตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ ในบางสถานการณ์ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจจาํเป็น 

ต้องได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการประเมินผลกระทบดังกล่าว และอาจร้องขอกจิการที่ใช้

บริการให้ทาํการติดต่อไปยังองค์กรที่ให้บริการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่จาํเป็นเหล่าน้ัน 

 

การรายงานโดยผูส้อบบญัชีของกิจการทีใ่ชบ้ริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 20) 

 

ก42. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอเกี่ยวกบัการบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ

งบการเงินของกจิการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่ามีข้อจาํกดัทางด้านขอบเขตการตรวจสอบ

ซ่ึงจะปรากฏอยู่ เม่ือ 

• ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการไม่สามารถได้มาซ่ึงความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับ

บริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ และไม่มีข้อมูลพ้ืนฐานในการระบุและประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

• การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการได้รวมถงึการคาดการณ์ว่า

การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการน้ันได้มีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลและผู้สอบบัญชี

ไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมี

ประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมเหล่าน้ัน หรือ 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอสามารถหาได้จากบันทกึที่เกบ็รักษาไว้ 

ณ องค์กรที่ให้บริการเท่าน้ัน และผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการไม่สามารถได้มาซ่ึง

การเข้าถงึบันทกึเหล่าน้ันได้โดยตรง 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการจะแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขหรือไม่แสดงความเห็น

หรือไม่น้ันขึ้นอยู่กบัข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการว่าผลกระทบที่มีต่องบการเงินน้ัน

มีสาระสาํคัญหรือเป็นผลกระทบที่ขยายเป็นวงกว้างหรือไม่ 
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การอา้งอิงถึงงานของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 21-22) 

  

ก43. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อกาํหนดทางกฎหมายอาจกาํหนดให้อ้างอิงถึงผลงานของผู้สอบบัญชี
ขององค์กรที่ให้บริการไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ยกตัวอย่างเช่น      

เพ่ือวัตถุประสงค์เร่ืองความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการอาจจําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ก่อนที่จะอ้างองิถงึงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการดังกล่าว 

 

ก44. ข้อเทจ็จริงที่ว่ากิจการที่ใช้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการน้ันไม่ได้เปล่ียนแปลงภาระ
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีในการได้มา

ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อการใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานอย่างมีเหตุผล      

ในการสนับสนุนความเหน็ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ดังน้ัน โดยหลักขั้นพ้ืนฐาน

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการไม่ควรทาํการอ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กร        

ที่ให้บริการไว้ในส่วนของความเหน็ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการที่มีต่องบการเงินของ

กิจการที่ใช้บริการ อย่างไรกต็าม หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการแสดงความเหน็แบบมี

เง่ือนไข เน่ืองจากความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเป็นแบบมีเง่ือนไข 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจอ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

หากการอ้างอิงดังกล่าวช่วยในการอธิบายถึงเหตุผลสาํหรับการแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข   

ของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ

จาํเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการก่อนที่จะอ้างอิงถึงผลงานของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการดังกล่าว 


