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คํานาํ 

 

1. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดหลักการพ้ืนฐานและข้ันตอนที่

จาํเป็นรวมทั้งให้แนวทางแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยทั่วไป (เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน

งานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับน้ีจะอ้างถึง “ผู้ประกอบวิชาชีพ”) ในการปฏิบัติงานให้ความเช่ือมั่น

นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตซ่ึงครอบคลุมโดย

มาตรฐานการสอบบัญชี หรือมาตรฐานงานสอบทาน 

 

2. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับน้ีใช้คาํว่า “งานให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล” และ 

“งานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างจํากัด” เพ่ือแสดงความแตกต่างระหว่างงานให้ความเช่ือม่ันสอง

ประเภทน้ีที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับอนุญาตให้ปฏบิัติงานได้ วัตถุประสงค์ของงานให้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลคือการลดความเสี่ยงของงานให้ความเช่ือมั่นให้อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้

ภายใต้สถานการณ์ของงาน
1
 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ในการแสดงข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพในรูปแบบที่

เป็นการแสดงความเหน็ ส่วนวัตถุประสงค์ของงานให้ความเช่ือมั่นอย่างจาํกดัคือการลดความเสี่ยง

ในงานให้ความเช่ือมั่นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้สถานการณ์ของงาน แต่ระดับความเสี่ยง

น้ันจะสงูกว่างานให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลซ่ึงเป็นเกณฑใ์นการแสดงข้อสรุปของผู้ประกอบ

วิชาชีพในรูปแบบที่ไม่เป็นการแสดงความเหน็ 

  

ความสมัพนัธร์ะหว่างแม่บทสําหรบังานท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ มาตรฐานงานที่ใหค้วามเช่ือมัน่ มาตรฐาน

การสอบบญัชี และมาตรฐานงานสอบทานอ่ืน 

 

3. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานงานที่ใหค้วามเช่ือมัน่ฉบบัน้ีรวมทั้งมาตรฐานงานท่ี
ใหค้วามเช่ือมัน่ฉบบัอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง ในการปฏิบติังานใหค้วามเช่ือมัน่นอกเหนือจากการตรวจสอบ

หรือการสอบทานขอ้มูลทางการเงินในอดีตซ่ึงครอบคลุมโดยมาตรฐานการสอบบญัชีหรือ

มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับน้ีต้องอ่านเนื้ อหาควบคู่ไปกบั “แม่บท

สาํหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น” (แม่บทสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน) ซ่ึงกาํหนดและอธิบายถึง

องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของงานให้ความเช่ือมั่นและระบุถึงงานต่าง ๆ ที่ต้องนาํมาตรฐานงาน

ที่ให้ความเช่ือม่ันต่าง ๆ มาใช้ มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีถูกเขียนขึ้นเพ่ือใช้โดยทั่วไปกบั

งานให้ความเช่ือมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตซ่ึง

                                                 
1
  สถานการณ์ของงานครอบคลุมถึงข้อตกลงในการรับงาน ซ่ึงรวมถึงลักษณะของงานว่าเป็นงานให้ความเช่ือมั่นอย่าง

มีเหตุผลหรืออย่างจาํกัด  ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน เกณฑ์ที่จะใช้ ความต้องการของผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงาน 

ลักษณะที่เกี่ยวข้องของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและสภาพแวดล้อม และเร่ืองอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ รายการ 

เงื่อนไขและวิธปีฏบิติั ซ่ึงอาจมผีลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่องาน 
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ครอบคลุมโดยมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น

ฉบับอื่นอาจเกี่ยวข้องกบัหัวข้อซ่ึงใช้ได้กบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นทั้งหมดหรือเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น

แบบเฉพาะเจาะจง ถึงแม้ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานงานสอบทานจะไม่ได้ใช้กบังานซ่ึง

ครอบคลุมโดยมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นแต่มาตรฐานเหล่าน้ันยังคงอาจให้แนวทางการปฏบิตังิาน

แก่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ 

 

ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 

 

4. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณสําหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี

ส่วน ก และ ข (ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ) 

 

5. ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณได้กาํหนดแม่บทในเชิงหลักการให้แก่สมาชิกของทมีผู้ปฏบัิติงานให้

ความเช่ือมั่น สาํนักงาน และเครือข่ายสาํนักงาน เพ่ือใช้ในการระบุถึงภัยคุกคามต่อความเป็นอสิระ
2 

และการประเมินความมีนัยสาํคัญของภัยคุกคามเหล่าน้ัน รวมทั้งการระบุและหาวิธีการป้องกัน

เพ่ือกาํจัดหรือลดภัยคุกคามให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในกรณีที่ภัยคุกคามน้ันไม่ใช่กรณีที่ไม่มี

นัยสาํคัญอย่างชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกดิข้อสงสยัในความเป็นอสิระทั้งด้านความคิดและความอสิระตามที่

ปรากฏ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมิใช่ผู้ปฏิบัติงานสาํหรับสาธารณชน เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน นาํมาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือมั่นมาใช้ และ (ก) มีการอ้างอิงถึงแม่บทงานให้ความเช่ือมั่นหรือ มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นอื่นใน

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี และ (ข)  ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีหรือสมาชิกอื่นในทมีผู้ปฏบิัติงานให้ความเชื่อมั่น

และผู้ว่าจ้างของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี (ในกรณทีี่เกี่ยวข้อง) ขาดความเป็นอสิระจากกจิการที่เกี่ยวข้องกบังานให้ความ

เช่ือมั่นซ่ึงอยู่ในระหว่างดาํเนินการ  รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะเปิดเผยการขาดความเป็นอสิระและลักษณะ

ของความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างชัดเจน  นอกจากน้ีรายงานดังกล่าวจะไม่มีคาํว่า “อิสระ” ในช่ือของรายงานรวมทั้งมี

การจาํกดัวัตถุประสงค์และผู้ใช้รายงาน 
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การควบคุมคุณภาพ 

 

6. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งจดัใหมี้วิธีการควบคุมคุณภาพงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังานแต่ละงาน 

ภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการ 

ด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือมั่นอื่นตลอดจนบริการ

เกี่ยวเน่ือง”
3
 สาํนักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพ

ซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าสาํนักงานและบุคลากรของสาํนักงาน

ปฏบัิติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ และรายงานการให้

ความเช่ือมั่นที่ออกโดยสาํนักงานหรือหุ้นส่วนผู้ดูแลงานนั้นมีความเหมาะสมภายใต้สถานการณ ์ 

ของงาน รวมทั้งองค์ประกอบของการควบคุมคุณภาพซ่ึงเกี่ยวข้องกับงานแต่ละงานซ่ึงรวมถึง

ความรับผิดชอบของผู้นาํในด้านคุณภาพของงาน ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ การตอบรับและ

การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตอบรับงานเฉพาะงาน การมอบหมายทีมผู้ปฏบิัติงาน 

ผลการปฏบัิติงานและการติดตามดูแล 

 

การตอบรบังานและการรบังานต่อเนือ่ง 

 

7. ผูป้ระกอบวิชาชีพควรตอบรบังาน (หรือรบังานต่อเนือ่งในกรณีที่เกี่ยวขอ้ง) เฉพาะในกรณีท่ี

เรื่องที่ให้ความเช่ือมัน่เป็นความรับผิดชอบของผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ผูที้่คาดว่าจะใช้รายงานหรือ          

ผูป้ระกอบวิชาชีพ ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 27 ของแม่บทสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น  ผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบสามารถเป็นผู้หน่ึงที่คาดว่าจะใช้รายงานรายหน่ึงได้แต่ต้องไม่ใช่ผู้ใช้รายเดียวเท่าน้ัน 

การรับทราบโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหลักฐานยืนยันถึงการดํารงอยู่ของความสัมพันธ์ที่

เหมาะสมรวมทั้งการกาํหนดถงึพ้ืนฐานความเข้าใจที่ตรงกนัสาํหรับความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ด้วยการรับทราบที่เป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นรูปแบบของการจัดทาํเอกสารที่มีความเหมาะสมที่สดุ

ในการยืนยันความเข้าใจของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในกรณีที่ไม่มีการรับทราบความรับผิดชอบผู้

ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ี    

ก. การตอบรับงานน้ันมีความเหมาะสมหรือไม่ การตอบรับงานอาจมีความเหมาะสมในกรณี

ตัวอย่างเช่น มีแหล่งข้อมูลอื่นที่บ่งช้ีความรับผิดชอบไว้ เช่น กฎหมายหรือสญัญาซ่ึงระบุถึง

ความรับผดิชอบ และ 

ข. จะมีการเปิดเผยสถานการณ์เหล่าน้ีในรายงานการให้ความเช่ือมั่นหรือไม่ในกรณีที่      

ตอบรับงาน 

                                                 
3 
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ยังไม่ได้มีการประกาศใช้บังคับ เมื่อมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับนี้

ได้รับอนุมติั แต่คาดว่าจะได้มกีารประกาศใช้ก่อนวันที่มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบบันี้ จะมผีลบงัคับใช้  
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8. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งตอบรบังานใหค้วามเช่ือมัน่ (หรือรบังานต่อเนื่องในกรณีที่เกี่ยวขอ้ง) 

เฉพาะในกรณีที่ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่พบว่ามีสิ่งบ่งช้ีจากความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบัสถานการณ์

ของงานว่า ขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณหรือมาตรฐานงานที่ใหค้วามเช่ือมัน่จะไม่สามารถถูก

ปฏิบติัตามได ้เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 17 ของแม่บท

สาํหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่นแล้วปรากฏว่า งานน้ันมีลักษณะไม่ครบทั้งหมดตามที่กาํหนดไว้ในย่อ

หน้าดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่ต้องตอบรับงานนอกจากน้ี ในกรณีที่ฝ่ายที่ว่าจ้าง ผู้ประกอบ

วิชาชีพ (“ผู้ว่าจ้างงาน”) มิได้เป็นผู้มีหน้าที่รับผดิชอบ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาผลกระทบ

ของเร่ืองดังกล่าวต่อการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ เอกสารหลักฐานและข้อมูลอื่นซ่ึงผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจจาํเป็นต้องใช้ในการปฏบิัติงานให้เสรจ็สมบูรณ ์

 

9. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งตอบรบังานใหค้วามเช่ือมัน่ (หรือรบังานต่อเนื่องในกรณีที่เกี่ยวขอ้ง) 

เฉพาะในกรณีท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพมีความพอใจว่าบุคลากรซ่ึงจะปฏิบติังานดังกล่าวมี

ความสามารถทางวิชาชีพที่จําเป็นในองคร์วม ผู้ประกอบวิชาชีพอาจถูกขอให้ปฏบิัติงานให้ความ

เช่ือม่ันในเร่ืองต่าง ๆ ที่หลากหลาย  เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันบางเร่ืองอาจจาํเป็นต้องใช้ทักษะและ

ความรู้เฉพาะทางเกินกว่าความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพรายใดรายหน่ึงพึงมีโดยปกติ (ดูย่อหน้าที่ 

26-32) 

 

การเห็นชอบในขอ้ตกลงในการรบังาน 

 

10. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งเห็นชอบขอ้ตกลงในการรบังานกบัผูว่้าจา้งงาน ข้อตกลงในการรับงานที่

ตกลงกนัต้องมีการบันทกึในหนังสอืตอบรับงานหรือเอกสารสญัญาอื่นในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือ

หลีกเล่ียงความเข้าใจผดิ  ลักษณะและข้อความของหนังสอืตอบรับงานหรือสญัญาอาจแตกต่างกนั

ไปในกรณีที่ผู้ว่าจ้างงานมิใช่เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ การมีอยู่ของข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้อาจถือ

ได้ว่าเป็นการบรรลุต่อข้อกาํหนดในการเหน็ชอบต่อข้อตกลงเกี่ยวกบัการรับงาน อย่างไรกต็าม หนังสอื

ตอบรับงานกยั็งอาจเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ว่าจ้างงานแม้ในสถานการณด์ังกล่าว  

  

11. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของคําขอใหเ้ปลีย่นแปลงขอบเขตของงานซ่ึง

เกิดข้ึนก่อนท่ีการปฏิบติังานใหค้วามเช่ือมัน่จะแลว้เสร็จใหเ้ป็นงานที่ไม่ใหค้วามเช่ือมัน่ หรือ

จากงานใหค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลเป็นงานใหค้วามเช่ือมัน่อย่างจํากดัและไม่ตอ้งตก

ลงที่จะเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงโดยปราศจากเหตุผลสนบัสนุน โดยปกติแล้วการเปล่ียนแปลงใน

สถานการณ์ซ่ึงกระทบต่อความต้องการของผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

ลักษณะงานเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนุนคําขอในการเปล่ียนแปลงงาน ในกรณีที่มี  

การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ละเลยหลักฐานซ่ึงได้รับมาก่อนการเปล่ียนแปลงน้ัน 
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การวางแผนงานและการปฏิบติังาน 

 

12. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งมีการวางแผนสําหรบังานเพือ่ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

การวางแผนงานเกี่ยวข้องกบัการกาํหนดกลยุทธโ์ดยรวมสาํหรับขอบเขต ประเดน็ที่จะให้ความสาํคัญ 

ระยะเวลาและการดาํเนินงานและแผนงานซึ่งประกอบด้วยแนวทางในรายละเอยีดสาํหรับลักษณะ 

ระยะเวลาและขอบเขตของขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานที่จะใช้ในการปฏิบัติงานและเหตุผล

สนับสนุนการเลือก การวางแผนที่เพียงพอช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ความสนใจกบัส่วนงาน

ที่สาํคัญได้อย่างเหมาะสม ระบุปัญหาที่อาจเกดิขึ้นได้อย่างทนัเวลารวมทั้งจัดลาํดับและจัดการงาน

ได้อย่างเหมาะสมซ่ึงช่วยให้การปฏบิัติงานเป็นไปอย่างมีประสทิธผิลและประสทิธภิาพ การวางแผน

งานที่เพียงพอช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในการมอบหมายงานให้แก่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้

อย่างเหมาะสมและช่วยในการกาํหนดทิศทางของทีมผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุมดูแลและ  

การสอบทานงานของทีมผู้ปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ยังช่วยในการประสานงานที่ทาํโดยผู้ประกอบ

วิชาชีพและผู้เช่ียวชาญอื่นในกรณีที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมการวางแผน

จะแตกต่างไปตามสถานการณ์ของงานแต่ละงาน เช่น ขนาดและความซับซ้อนของกิจการและ

ประสบการณข์องผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเร่ืองสาํคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่  

• ข้อตกลงในการรับงาน 

• ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นและเกณฑท์ี่ระบุไว้ 

• กระบวนการทาํงานและแหล่งที่มาของหลักฐานที่เป็นไปได้ 

• ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพต่อกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการรวมทั้งความ

เสี่ยงที่ข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นน้ันอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญ 

• การระบุผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานและความต้องการของผู้ใช้และการพิจารณาความมสีาระสาํคัญ

และองค์ประกอบของความเสี่ยงในงานให้ความเช่ือมั่น 

• ความต้องการด้านบุคลากรและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านรวมทั้งลักษณะและขอบเขตของ 

ความเกี่ยวข้องของผู้เช่ียวชาญ 

 

13. การวางแผนไม่ใช่ขั้นตอนที่แยกต่างหากออกมาจากขั้นตอนการทาํงานอื่นแต่เป็นขั้นตอนที่จะต้อง

ปฏบัิติอย่างต่อเน่ืองและทาํซํา้ตลอดงาน ผลของเหตุการณ์ที่ไม่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การเปล่ียนแปลง

ในเง่ือนไขหรือหลักฐานที่ได้รับจากผลของวิธีการรวบรวมหลักฐานอาจทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

จาํเป็นต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์โดยรวมและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งลักษณะ ระยะเวลาและ

ขอบเขตของข้ันตอนการดาํเนินงานต่อไป 
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14. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งวางแผนและปฏิบติังานโดยใชวิ้จารณญาณในการสงัเกตและสงสยั

เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพโดยตระหนกัว่าอาจมีสถานการณท่ี์เป็นเหตุใหข้อ้มูลเรื่องท่ีใหค้วาม

เช่ือมัน่แสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั วิจารณญาณในการสงัเกตและสงสัย

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพหมายถึง การที่ผู้ประกอบวิชาชีพทาํการประเมินอย่างรอบคอบด้วยความ

สงสัยต่อความถูกต้องเช่ือถือได้ของหลักฐานที่ได้รับและมีความตื่นตัวต่อหลักฐานที่มีความ

ขัดแย้งหรือทาํให้เกิดความสงสัยต่อความเช่ือถือได้ของเอกสารหลักฐานหรือคาํรับรองของผู้มี

หน้าที่รับผดิชอบ 

 

15. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งทําความเขา้ใจต่อเร่ืองที่ใหค้วามเช่ือมัน่และสถานการณอ่ื์นของงาน

อย่างเพียงพอที่จะระบุและประเมินความเสี่ยงที่ขอ้มูลอาจขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

และความเพยีงพอที่จะออกแบบและปฏิบติังานตามขั้นตอนการรวบรวมหลกัฐานในขั้นต่อไป 

 

16. การทาํความเข้าใจในเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นและสถานการณ์อื่นของงานเป็นส่วนสําคัญของ      

การวางแผนและการปฏบิัติงานให้ความเช่ือม่ัน ความเข้าใจดังกล่าวทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีกรอบ

เพ่ือใช้อ้างองิในการใช้วิจารณญาณตลอดเวลาที่ปฏบิัติงาน ตัวอย่างเช่น เม่ือ 

•  พิจารณาลักษณะเฉพาะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น 

•  ประเมินความเหมาะสมของเกณฑท์ี่ใช้ 

•  ระบุกรณีที่ข้อพิจารณาพิเศษอาจจาํเป็น เช่น ปัจจัยที่บ่งช้ีถึงการทุจริตและความจาํเป็นที่

ต้องใช้ความชาํนาญเฉพาะทาง หรือการใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญ 

•  กาํหนดและประเมินความเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองของระดับความมีสาระสาํคัญเชิงปริมาณ 

(ในกรณทีี่เหมาะสม) และพิจารณาปัจจัยของความมีสาระสาํคัญเชิงคุณภาพ 

•  พัฒนาความคาดหมายเพ่ือนาํไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

•  ออกแบบและปฏบิัติงานตามขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยงของ

งานให้ความเช่ือม่ันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ 

• ประเมินหลักฐานรวมทั้งความสมเหตุสมผลของคาํรับรองด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร

ของผู้มีหน้าที่รับผดิชอบ 

 

17. ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณากาํหนดขอบเขตของความ

เข้าใจที่จาํเป็นต่อเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น และสถานการณอ์ื่นของงาน ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่า

ความเข้าใจดังกล่าวน้ันเพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงว่าข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นอาจ

แสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ โดยปกติแล้วผู้ประกอบวิชาชีพมีความเข้าใจใน

ระดับที่น้อยกว่าผู้มีหน้าที่รับผดิชอบ 

 



 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 10 TSAE 3000 

การประเมินความเหมาะสมของเร่ืองทีใ่หค้วามเช่ือมัน่  

 

18. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งประเมินความเหมาะสมของเร่ืองท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ เร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น

ที่เหมาะสมมีลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 33 ของแม่บทสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น  

ผู้ประกอบวิชาชีพระบุลักษณะเฉพาะดังกล่าวของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกบั

ผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานซ่ึงจะถูกอธิบายไว้ในรายงานการให้ความเช่ือมั่น ตามที่ได้ระบุไว้ในย่อ

หน้าที่ 17 ของแม่บทสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบวิชาชีพไม่รับงานให้ความเช่ือมั่น

ยกเว้นแต่ในกรณีที่ความรู้ เบื้ องต้นของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสถานการณ์ของงานบ่งช้ีว่า

เร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นมีความเหมาะสม อย่างไรกต็าม หากผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่าเร่ืองที่ให้

ความเช่ือมั่นมีความไม่เหมาะสมภายหลังจากที่ได้ตกลงตอบรับงานแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

แสดงข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่แสดงข้อสรุป ในบางกรณีผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจพิจารณาถอนตัวจากการรับงานน้ัน 

 

การประเมินความเหมาะสมของเกณฑที์่ใช ้

 

19. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งประเมินความเหมาะสมของเกณฑที์่ใชใ้นการประเมินหรือวดัเรื่องที่ให้

ความเช่ือมัน่ เกณฑท์ี่เหมาะสมมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 36 ของแม่บทสาํหรับงานที่ให้

ความเช่ือมั่น ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 17 ของแม่บทสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น ผู้ประกอบ

วิชาชีพไม่รับงานให้ความเช่ือมั่นยกเว้นในกรณีที่ความรู้เบ้ืองต้นของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับ

สถานการณ์ของงานบ่งช้ีว่าเกณฑ์ที่จะใช้มีความเหมาะสม อย่างไรกต็าม หากผู้ประกอบวิชาชีพ

สรุปว่าเกณฑ์ที่ใช้ไม่มีความเหมาะสมภายหลังจากที่ได้ตกลงตอบรับงานแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องแสดงข้อสรปุอย่างมีเงื่อนไขหรือไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงข้อสรปุ ในบางกรณีผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจพิจารณาถอนตัวจากการรับงานน้ัน  

 

20. ย่อหน้าที่ 37 ของแม่บทสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น ระบุว่า เกณฑ์ที่ใช้อาจเป็นเกณฑ์ที่มีการ

กาํหนดไว้แล้ว หรือเป็นเกณฑ์ที่ได้กาํหนดขึ้ นมาใหม่เป็นการเฉพาะ โดยปกติเกณฑ์ที่มีการ

กาํหนดไว้แล้วมีความเหมาะสมเม่ือเกณฑด์ังกล่าวสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ที่คาดว่าจะใช้

รายงาน ในกรณีที่มีเกณฑท์ี่มีการกาํหนดไว้แล้วสาํหรับเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น ผู้ใช้รายงานเฉพาะ

รายอาจเหน็ด้วยกบัการใช้เกณฑอ์ื่นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะของตน ตัวอย่างเช่นเกณฑจ์ากกรอบ

ความคิดต่าง ๆ สามารถนาํมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน อย่างไรกต็าม ผู้ใช้รายงานเฉพาะรายบางรายอาจจัดให้มีเกณฑท์ี่มีรายละเอยีดมากขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะเจาะจงของตนได้ เช่น การกาํกบัดูแลอย่างระมัดระวัง ในกรณี

เช่นน้ีรายงานการให้ความเช่ือม่ัน 
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ก. มีหมายเหตุในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของงานว่าเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เป็น

ส่วนหน่ึงของกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือประกาศขององค์กรผู้เช่ียวชาญที่ได้รับมอบอาํนาจ

หรือที่ได้รับการยอมรับซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส และ 

ข. ระบุว่ารายงานดังกล่าวจัดทาํขึ้นเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้เฉพาะรายและเพ่ือวัตถุประสงค์ของ

ผู้ใช้เหล่าน้ัน 

 

21. สาํหรับเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นบางเร่ืองมีโอกาสที่เป็นไปได้ว่าไม่มีเกณฑท์ี่มีการกาํหนดไว้ ในกรณี

ดังกล่าวเกณฑจ์ะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าเกณฑท์ี่ถูกพัฒนาขึ้น

มาเป็นการเฉพาะน้ันส่งผลทาํให้ผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานเกดิความเข้าใจผดิต่อรายงานการให้ความ

เช่ือม่ันหรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพพยายามให้ผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานหรือผู้ว่าจ้างงานรับทราบว่า

เกณฑท์ี่มีการกาํหนดขึ้นมาเป็นการเฉพาะมีความเหมาะสมสาํหรับวัตถุประสงค์ของผู้ที่คาดว่าจะ

ใช้รายงาน ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าการไม่มีการรับทราบดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิ่งที่ต้องถูก

ดาํเนินการในการประเมินความเหมาะสมของเกณฑท์ี่ระบุไว้ และข้อมูลที่นาํเสนอเกี่ยวกบัเกณฑท์ี่

ใช้ในรายงานการให้ความเช่ือมั่นอย่างไร 

 

ความมีสาระสําคญัและความเสีย่งของงานใหค้วามเช่ือมัน่ 

 

22. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งพิจารณาความมีสาระสําคญัและความเสี่ยงของงานใหค้วามเช่ือมัน่ใน 

การวางแผนงานและการปฏิบติังานสําหรบังานใหค้วามเช่ือมัน่ 

 

23. ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาความมีสาระสาํคัญในการกาํหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ

วิธีการรวบรวมหลักฐาน และเม่ือประเมินว่าข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นปราศจากข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความเข้าใจและประเมินปัจจัยที่อาจมีอทิธพิลต่อ

การตัดสนิใจของผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานในการพิจารณาความมีสาระสาํคัญ ตัวอย่างเช่นในกรณีที่

เกณฑ์ที่กาํหนดไว้อนุญาตให้มีการนําเสนอข้อมูลของเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นได้หลายรูปแบบ       

ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าการนาํเสนอข้อมูลที่นาํมาใช้อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ที่

คาดว่าจะใช้รายงานอย่างไร ความมีสาระสาํคัญถูกพิจารณาทั้งในปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เช่น ขนาดความสาํคัญเชิงเปรียบเทยีบ ลักษณะและขอบเขตของผลกระทบของปัจจัยเหล่าน้ีต่อ

การประเมินหรือการวัดเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นและความสนใจของผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงาน       

การประเมินความมีสาระสาํคัญและความสาํคัญเชิงเปรียบเทียบของปัจจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพสาํหรับงานใดงานหน่ึงขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

 



 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 12 TSAE 3000 

24. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งลดความเสี่ยงของงานใหค้วามเช่ือมัน่ให้อยู่ในระดบัตํา่ที่สามารถ

ยอมรบัไดภ้ายใตส้ถานการณข์องงาน สาํหรับงานให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล ผู้ประกอบ

วิชาชีพลดความเสี่ยงของงานให้ความเช่ือมั่นให้อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ภายใต้สถานการณเ์พ่ือให้

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลซ่ึงเป็นเกณฑใ์นการแสดงข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพในรูปแบบที่

เป็นการแสดงความเหน็ ระดับของความเสี่ยงของงานให้ความเช่ือม่ันอย่างจาํกัดจะสูงกว่างานให้

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลเน่ืองมาจากความแตกต่างของลักษณะ ระยะเวลา หรือขอบเขต

ของวิธีการรวบรวมหลักฐาน อย่างไรกต็ามในงานให้ความเช่ือมั่นอย่างจาํกัด การผสมผสานของ

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการรวบรวมหลักฐานอย่างน้อยที่สุดเพียงพอสาํหรับ  

ผู้ประกอบวิชาชีพในการได้รับความเช่ือมั่นในระดับที่มีความหมายสาํหรับเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ข้อสรปุในรปูแบบที่ไม่เป็นการแสดงความเหน็ เพ่ือให้ระดับความเช่ือมั่นที่ได้น้ันมีความเป็นไปได้

ที่จะเพ่ิมความม่ันใจให้แก่ผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานเกี่ยวกบัข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นสงูขึ้น

จนถงึระดับที่มากกว่าไม่สาํคัญอย่างชัดเจน 

 

25. ย่อหน้าที่ 49 ของแม่บทสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน กาํหนดว่าโดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงของงาน

ให้ความเชื่อมั่นประกอบด้วยความเสี่ยงสบืเน่ือง ความเสี่ยงจากการควบคุมและความเสี่ยงจาก

การตรวจสอบ ระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาองค์ประกอบเหล่าน้ีในแต่ละด้านจะถูกกระทบ

โดยสถานการณข์องงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นและลักษณะของ

การปฏบิัติงานว่าเป็นงานให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรืองานให้ความเช่ือมั่นอย่างจาํกดั 

 

การใชผ้ลงานของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

26. เมื่อผลงานของผูเ้ช่ียวชาญถูกนํามาใชใ้นการรวบรวมและการประเมินหลกัฐาน ผูป้ระกอบ

วิชาชีพและผูเ้ช่ียวชาญตอ้งมีทกัษะและความรูร้วมกนัที่เพียงพอเกี่ยวกบัเรื่องที่ใหค้วาม

เช่ือมัน่และเกณฑที์่ใชส้ําหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าไดร้บัหลกัฐานที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอแลว้  

 

27. เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องสาํหรับงานให้ความเช่ือมั่นในบางงานอาจรวมลักษณะ 

ที่ต้องการความรู้และทักษะเฉพาะทางในการรวบรวมและการประเมินหลักฐาน ในสถานการณ์

ดังกล่าวผู้ประกอบวิชาชีพอาจตัดสนิใจที่จะใช้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ในสาขาวิชาชีพอื่น

ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้และทกัษะที่ต้องการหรือที่กล่าวถึงในฐานะผู้เช่ียวชาญ มาตรฐานงานที่ให้ความ

เช่ือม่ันฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดแนวทางเกี่ยวกบัการใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญสาํหรับงานที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพและผู้เช่ียวชาญรายหน่ึงรายใดหรือมากกว่ารับผดิชอบและเสนอรายงานร่วมกนั 
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28. ความระมัดระวังรอบคอบเป็นคุณภาพทางวิชาชีพที่จาํเป็นสาํหรับบุคลากรทุกคนรวมทั้งผู้เช่ียวชาญ

ที่เกี่ยวข้องในงานให้ความเช่ือม่ัน บุคคลที่เกี่ยวข้องในงานให้ความเช่ือมั่นจะได้รับการมอบหมาย

ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป ขอบเขตของความเช่ียวชาญที่ต้องการสาํหรับการปฏิบัติงาน

เหล่าน้ันมีความแตกต่างกันตามลักษณะของความรับผิดชอบ แม้ว่าผู้เช่ียวชาญไม่ต้องมีความ

เช่ียวชาญเช่นเดียวกบัผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏบัิติงานทุกด้านของงานให้ความเช่ือมั่น ผู้ประกอบ

วิชาชีพพิจารณาว่าผู้เช่ียวชาญมีความเข้าใจมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถ

เช่ือมโยงงานที่ได้รับมอบหมายกบัวัตถุประสงค์ของงาน 

 

29. ผู้ประกอบวิชาชีพนาํวิธีการควบคุมคุณภาพงานมาใช้จัดการความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละ

ท่านที่ปฏิบัติงานให้ความเช่ือมั่นรวมทั้งผลงานของผู้เช่ียวชาญซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏบิัติตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับน้ีและฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกบั

ความรับผดิชอบของบุคลากร 

 

30. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งมีส่วนร่วมในงานและเขา้ใจผลงานซ่ึงปฏิบติัโดยผูเ้ช่ียวชาญในระดบัท่ี

เพียงพอท่ีจะทําใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพสามารถยอมรบัความรบัผิดชอบในการใหข้อ้สรุปต่อ

ขอ้มูลที่เป็นเรื่องที่ใหค้วามเช่ือมัน่ได ้ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาขอบเขตที่เหมาะสมในการใช้

ผลงานของผู้เช่ียวชาญเพ่ือการพิจารณาหาข้อสรปุของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

31. ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้ถูกคาดหวังให้มีความรู้และความชาํนาญเฉพาะทางเช่นเดียวกบัผู้เช่ียวชาญ  

อย่างไรกต็ามผู้ประกอบวิชาชีพมีทกัษะและความรู้ เพียงพอที่จะ 

ก. กาํหนดวตัถุประสงค์ของงานที่มอบหมายและความเกี่ยวข้องของงานดังกล่าวกบั

วัตถุประสงค์ของงานให้ความเช่ือม่ัน 

ข. พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน วิธกีารและแหล่งข้อมูลที่ผู้เช่ียวชาญใช้ และ 

ค. พิจารณาความสมเหตุสมผลของประเดน็ที่ผู้เช่ียวชาญพบที่เกี่ยวข้องกบัสถานการณข์องงาน

ให้ความเช่ือมั่นและข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

32. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไดม้าซ่ึงหลกัฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่างานของผูเ้ช่ียวชาญมี       

ความเพียงพอสําหรบัวตัถุประสงคข์องงานใหค้วามเช่ือมัน่ ในการประเมินความเพียงพอและ

ความเหมาะสมของหลักฐานที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพประเมิน  

ก. ความสามารถทางวิชาชีพรวมทั้งประสบการณแ์ละความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญ 

ข. ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน วิธกีาร และแหล่งข้อมูลที่ผู้เช่ียวชาญใช้ และ 

ค. ความสมเหตุสมผลและความสาํคัญของประเดน็ที่ผู้เช่ียวชาญพบที่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์

ของงานให้ความเช่ือม่ันและข้อสรปุของผู้ประกอบวิชาชีพ 
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การไดม้าซ่ึงหลกัฐาน 

 

33. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไดม้าซ่ึงหลกัฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอสําหรบัใชเ้ป็นเกณฑ์ใน      

การสนบัสนุนขอ้สรุป ความเพียงพอเป็นการวัดปริมาณของหลักฐาน ส่วนความเหมาะสมเป็นการ

วัดคุณภาพของหลักฐานได้แก่ ความเกี่ยวข้องและความเช่ือถือได้ ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณา

ความสมัพันธร์ะหว่างต้นทุนในการได้มาซ่ึงหลักฐานและประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรกต็าม

ความยากหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตัวเองไม่ได้เป็นเหตุผลที่สมต้องในการที่จะละเลยวิธีการ

รวบรวมหลักฐานวิธีการใดวิธีการหน่ึงในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่น ในการสนับสนุนรายงานการให้

ความเช่ือม่ันผู้ประกอบวิชาชีพใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและปฏบัิติงานด้วยความสงัเกต

และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินปริมาณและคุณภาพของหลักฐานกล่าวคือ

ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐาน 

  

34. โดยทั่วไปงานให้ความเช่ือมั่นจะเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความแท้จริงของเอกสารน้อยมาก 

นอกจากน้ีผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือถูกคาดหวังให้เป็นผู้เช่ียวชาญในการพิสจูน์

ความแท้จริงดังกล่าว อย่างไรกต็ามผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาความเช่ือถอืได้ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่

จะนาํมาใช้เป็นหลักฐาน เช่น เอกสารที่เป็นสาํเนา ที่มาจากเคร่ืองโทรสาร ที่เป็นแผ่นฟิล์ม ที่อยู่ในรูป

ดิจิตอลหรือเอกสารอเิลกทรอนิกสอ์ื่น รวมถงึการพิจารณาควบคุมวิธกีารจัดทาํและการดูแลรักษา  

 

35. หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในงานให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้รับมาจากส่วนหน่ึง

ของกระบวนการทาํงานที่เป็นระบบและทาํซํา้ ซ่ึงเกี่ยวข้องกบั 

ก. การทาํความเข้าใจเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นและสถานการณ์อื่นของงาน ซ่ึงขึ้นอยู่กบัเร่ืองที่ให้

ความเช่ือม่ันและการทาํความเข้าใจการควบคุมภายใน  

ข. การประเมินความเสี่ยงจากความเข้าใจข้างต้นที่ข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นอาจแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ  

ค. การตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ รวมถึงการพัฒนาวิธีการตอบสนองโดยรวมและ

การพิจารณาลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธกีารขั้นต่อไป 

ง. การปฏบัิติงานตามวิธีการขั้นต่อไปซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้อย่างชัดเจนโดย

ใช้การผสมผสานระหว่างการตรวจสอบ การสงัเกตการณ์ การขอคาํยืนยัน การคาํนวณใหม่ 

การปฏิบัติใหม่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการสอบถาม วิธีการขั้นต่อไปดังกล่าว

เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระซ่ึงรวมถึงการขอยืนยันข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่

เป็นอิสระจากกิจการและ การทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมซ่ึงขึ้ นอยู่กับ

ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น และ 

จ. การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐาน 
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36. “ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล” อยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าความเช่ือมั่นอย่างแท้จริง (absolute 

assurance) การลดความเสี่ยงของงานที่เกี่ยวกับการให้ความเช่ือมั่นให้หายไปทั้งหมดเป็นสิ่งที่

เป็นไปได้ยากมากหรือไม่คุ้มค่ากบัต้นทุน เน่ืองมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

• การใช้วิธกีารเลือกทดสอบ 

• ข้อจาํกดัสบืเน่ืองของการควบคุมภายใน 

• ข้อเทจ็จริงที่ว่า หลักฐานส่วนใหญ่ที่มี ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเข้าถึงได้เป็นลักษณะที่ชวนให้

เช่ือมากกว่าเป็นการสรปุ (persuasive rather than conclusive)   

• การใช้ดุลยพินิจในการรวบรวมและการประเมินหลักฐานและการพิจารณาหาข้อสรุปจาก

หลักฐานที่ได้รับ 

• ลักษณะเฉพาะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นในบางกรณ ี

 

37. งานให้ความเช่ือมั่นทั้งอย่างมีเหตุผลและอย่างจาํกดัต้องใช้ทกัษะและเทคนิคการให้ความเช่ือมั่น 

และการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ได้รับมาจากส่วนหน่ึงของกระบวนการทาํงานที่

เป็นระบบและทาํซํา้ ซ่ึงรวมถึงการทาํความเข้าใจในเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและสถานการณ์อื่น

ของงาน อย่างไรกต็าม ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมหลักฐานที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอในงานให้ความเช่ือมั่นอย่างจาํกดัถูกออกแบบมาโดยมีเจตนาให้จาํกดักว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับงานให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล เร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นในบางเร่ือง

อาจจะมีมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นโดยเฉพาะเพ่ือกาํหนดขั้นตอนในการรวบรวมหลักฐานที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอสาํหรับงานให้ความเช่ือมั่นอย่างจาํกัด ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือมั่นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเพียงพอจะ

แตกต่างกนัไป ตามสถานการณ์ของงานข้ึนอยู่กบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นและความต้องการของผู้ที่

คาดว่าจะใช้รายงานและผู้ว่าจ้างงานรวมถึงเวลาที่เกี่ยวข้องและข้อจาํกัดด้านค่าใช้จ่ายเป็นหลัก  

ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ตระหนักถึงเร่ืองที่ทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพเกิดข้อสงสัยว่าต้องมีการ

เปล่ียนแปลงที่เป็นสาระสาํคัญต่อข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่สาํหรับงานให้ความ

เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลและงานให้ความเช่ือมั่นอย่างจาํกดั ผู้ประกอบวิชาชีพติดตามเร่ืองดังกล่าว

โดยการใช้วิธกีารอื่นอย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเสนอรายงานได้ 

 

คํารบัรองจากผูมี้หนา้ที่รบัผดิชอบ 

 

38. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไดม้าซ่ึงคํารบัรองจากผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบตามความเหมาะสม หนังสอื

ยืนยันคาํรับรองต่าง ๆ ที่รับรองโดยวาจาช่วยลดโอกาสที่จะเกดิความเข้าใจผิดระหว่างผู้ประกอบ

วิชาชีพและผู้มีหน้าที่รับผดิชอบ โดยเฉพาะการขอคาํรับรองจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์

อักษรว่าการประเมินหรือการวัดเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นเปรียบเทยีบกับเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสิ่งที่ผู้มี



 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 16 TSAE 3000 

หน้าที่รับผิดชอบได้ให้การรับรองสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานหรือไม่ การไม่ได้รับ 

คาํรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรอาจเป็นผลให้แสดงข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขหรือการไม่แสดงข้อสรุป

เน่ืองจากการถูกจาํกดัขอบเขต ผู้ประกอบวิชาชีพอาจรวมข้อจาํกดัในการใช้รายงานการให้ความ

เช่ือม่ันด้วย 

 

39. ระหว่างปฏบิัติงานให้ความเช่ือม่ันผู้มีหน้าที่รับผดิชอบอาจให้คาํรับรองในเร่ืองต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพทั้งในเร่ืองที่ไม่ได้ถูกร้องขอและในเร่ืองที่เป็นการสนองตอบต่อเร่ืองที่ถูกสอบถาม โดยเฉพาะ 

ในกรณีที่การรับรองดังกล่าวเกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่มีสาระสาํคัญต่อการประเมินหรือการวัดเร่ืองที่ให้

ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

ก. ประเมินความสมเหตุสมผลและความสอดคล้องกับหลักฐานอื่นที่ได้รับรวมทั้งคาํรับรอง

เร่ืองอื่น ๆ 

ข. พิจารณาว่าผู้ให้คาํรับรองสามารถถูกคาดหวังได้ว่าเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลเป็นอย่างดีเกี่ยวกับ

เร่ืองน้ัน ๆ  หรือไม่ และ 

ค. ได้รับหลักฐานที่สอดคล้องกันสาํหรับงานให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล ผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจหาหลักฐานที่สอดคล้องกนัสาํหรับงานให้ความเช่ือมั่นอย่างจาํกดัด้วยกไ็ด้ 

 

40. คาํรับรองของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่สามารถทดแทนหลักฐานอื่นซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพสามารถ

คาดหวังได้อย่างมีเหตุผลว่าจะมีอยู่ได้ การไม่สามารถได้รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับเร่ืองที่กระทบหรืออาจกระทบต่อการประเมินหรือการวัดเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างมี

สาระสาํคัญ เม่ือหลักฐานน้ันเป็นหลักฐานที่คาดว่าจะมีอยู่โดยปกติถือว่าเป็นการจาํกัดขอบเขต

ของงานถงึแม้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะได้รับคาํรับรองจากผู้มีหน้าที่รับผดิชอบในเร่ืองดังกล่าวกต็าม 

 

การพิจารณาเหตุการณภ์ายหลงัในรายงานการใหค้วามเช่ือมัน่ 

 

41. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งพิจารณาผลกระทบของเหตุการณต่์าง ๆ จนถึงวนัที่ในรายงานการให้

ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อขอ้มูลเรื่องที่ใหค้วามเช่ือมัน่และรายงานการใหค้วามเช่ือมัน่ ขอบเขตของ

การพิจารณาเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นภายหลังวันที่ในเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นขึ้นอยู่กบัความเป็นไปได้ที่

เหตุการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อข้อมูลเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นและความเหมาะสมของข้อสรุป

ของผู้ประกอบวิชาชีพ ในบางกรณีการพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ให้ความเช่ือมั่น

อาจไม่มีความจาํเป็นเน่ืองมาจากลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่งานให้

ความเช่ือม่ันน้ันต้องการข้อสรุปเกี่ยวกบัความถูกต้องของข้อมูลสถิติผลตอบแทน ณ เวลาใดเวลา

หน่ึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นระหว่างเวลาดังกล่าวกับวันที่ในรายงานการให้ความเช่ือม่ันอาจไม่มี

ผลกระทบต่อข้อสรุปหรือจาํเป็นต้องเปิดเผยในเร่ืองผลตอบแทนดังกล่าวหรือรายงานการให้

ความเช่ือม่ัน 
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การจดัทําเอกสารหลกัฐาน 

 

42. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งจัดทําเอกสารหลกัฐานสําหรบัเรื่องที่มีสาระสําคญัที่เป็นหลกัฐาน

ประกอบการสนบัสนุนรายงานการใหค้วามเช่ือมัน่และเพือ่เป็นหลกัฐานว่าไดมี้การปฏิบติังาน

ตามมาตรฐานงานที่ใหค้วามเช่ือมัน่แลว้ 

 

43. การจัดทาํเอกสารหลักฐานรวมถงึการบันทกึเหตุผลของผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่เป็นสาระสาํคัญ 

ซ่ึงต้องใช้ดุลยพินิจและข้อสรุปที่เกี่ยวข้อง กรณมีีคาํถามที่ยากในเร่ืองที่เกี่ยวกบัหลักการหรือมีการ 

ใช้ดุลยพินิจมาเกี่ยวข้องน้ันต้องมีการจัดทาํเอกสารหลักฐานรวมถึงข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องซ่ึง       

ผู้ประกอบวิชาชีพทราบในขณะที่พิจารณาทาํการตัดสนิใจหาข้อสรปุ 

 

44. ในทางปฏบิัติผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีความจาํเป็นและไม่สามารถที่จะบันทกึเร่ืองทุกเร่ืองที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพพิจารณาได้ ในการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพประเมินขอบเขตของการจัดทาํและ

จัดเกบ็เอกสารหลักฐานน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาว่าสิ่งใดที่จาํเป็นในการแสดงให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพอกีรายหน่ึงซ่ึงไม่มีประสบการณ์กบังานน้ันมาก่อนเลยเข้าใจงานที่ได้ปฏบัิติและเกณฑ์ที่ใช้

ในการตัดสินใจเร่ืองที่มีความสาํคัญ (แต่มิใช่ในรายละเอยีดของงาน) เพ่ือทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

ท่านน้ันสามารถเข้าใจรายละเอียดของงานเพียงจากการสนทนากับผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงเป็น

ผู้จัดทาํเอกสารหลักฐานได้ 

 

การจดัทํารายงานการใหค้วามเช่ือมัน่ 

 

45. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งสรุปว่าไดม้าซ่ึงหลกัฐานท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอในการสนบัสนุน

ขอ้สรุปที่แสดงในรายงานการใหค้วามเช่ือมัน่หรือไม่ ในการพิจารณาหาข้อสรุป ผู้ประกอบ

วิชาชีพพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทั้งหมดโดยไม่คาํนึงว่าหลักฐานเหล่าน้ันสอดคล้อง

หรือขดัแย้งกบัข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น 

 

46. รายงานการใหค้วามเช่ือมัน่ตอ้งแสดงเป็นลายลกัษณอ์กัษรและตอ้งประกอบดว้ยการแสดง

ขอ้สรุปของผูป้ระกอบวิชาชีพที่ชดัเจนเกีย่วกบัขอ้มูลทีเ่ป็นเร่ืองที่ใหค้วามเช่ือมัน่ 

 

47. การแสดงข้อสรุปโดยวาจาและรูปแบบอื่น ๆ โดยไม่มีรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรสนับสนุน 

สามารถทาํให้เกดิความเข้าใจผิดได้ ด้วยเหตุผลน้ีผู้ประกอบวิชาชีพไม่เสนอรายงานโดยวาจาหรือ

การใช้สัญลักษณ์โดยปราศจากการนาํเสนอรายงานการให้ความเช่ือมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่

ชัดเจนที่พร้อมแสดงได้ ในกรณทีี่มีการเสนอรายงานโดยวาจาหรือมีการใช้สญัลักษณ์ ตัวอย่างเช่น 

สัญลักษณ์ที่สามารถเช่ือมโยงไปยังรายงานการให้ความเช่ือมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อยู่บน

เครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 
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48. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดให้มีรูปแบบการรายงานมาตรฐานสาํหรับงาน

ให้ความเช่ือมั่นทุกประเภทแต่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานซ่ึงต้องรวมอยู่ในรายงานการให้

ความเช่ือม่ันไว้ในย่อหน้าที่ 49 รายงานการให้ความเช่ือมั่นต้องถูกปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ของงานแต่ละงานโดยเฉพาะ ผู้ประกอบวิชาชีพเลือกรูปแบบการรายงาน “แบบสั้น” 

หรือ “แบบยาว” ช่วยในการสื่อสารที่มีประสิทธิผลกับผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงาน โดยปกติรายงาน 

“แบบสั้น” มีเพียงองค์ประกอบพ้ืนฐานเท่าน้ัน ส่วนรายงาน “แบบยาว” มักจะบรรยายรายละเอียด

ข้อตกลงในการรับงาน เกณฑท์ี่ใช้ ประเดน็ที่พบเกี่ยวกบังานและข้อเสนอแนะในบางกรณี รวมทั้ง

องค์ประกอบพ้ืนฐาน ประเดน็ที่พบเกี่ยวกับงานและข้อเสนอแนะที่มีถูกแยกแสดงอย่างชัดเจน

ออกจากข้อสรปุต่อข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นของผู้ประกอบวิชาชีพ และระบุคาํที่ใช้นาํเสนอ

อย่างชัดเจนว่าเร่ืองดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาที่จะมีผลกระทบต่อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจใช้หัวข้อ เลขที่ย่อหน้า การปรับเปล่ียนรูปลักษณ์ของตัวอกัษร เช่น อกัษรที่เป็นตัวหนา 

และการใช้เทคนิคอื่น ๆ ในการเพ่ิมความชัดเจนและความง่ายต่อการอ่านของรายงานการให้

ความเช่ือมั่น 

 

เน้ือหารายงานการใหค้วามเช่ือมัน่ 

 

49. รายงานการใหค้วามเช่ือมัน่ตอ้งมีองคป์ระกอบพื้ นฐานดงัต่อไปนี้  

ก. ช่ือรายงานที่ระบุอย่างชดัเจนว่าเป็นรายงานการใหค้วามเช่ือมัน่อย่างเป็นอิสระ
4 
ช่ือ

รายงานที่เหมาะสมช่วยระบุลักษณะของรายงานการให้ความเช่ือม่ันและแยกรายงานดังกล่าว

ออกจากรายงานที่ออกโดยผู้อื่น ตัวอย่างเช่นผู้ที่ ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน

จรรยาบรรณเช่นเดียวกบัผู้ประกอบวิชาชีพ 

ข.  ผูร้บัรายงาน  รายงานการให้ความเช่ือมั่นระบุถงึผู้รับรายงานซ่ึงอาจเป็นผู้รับรายเดยีวหรือ

หลายราย ในกรณทีี่เป็นไปได้รายงานการให้ความเช่ือมั่นถูกระบุถงึผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงาน

ทุกราย แต่ในบางกรณอีาจระบุถงึผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานรายอื่น 

ค. การระบุและคําบรรยายขอ้มูลที่เป็นเรื่องทีใ่หค้วามเช่ือมัน่และเรื่องที่ใหค้วามเช่ือมัน่ใน

กรณีที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น 

• เวลาขณะใดขณะหน่ึง หรือ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการประเมินหรือ

การวัดเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น  

• ช่ือของกจิการหรือส่วนงานของกจิการที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นในกรณีที่

เกี่ยวข้องและ 

                                                 
4 
 ดูหมายเหตุข้างท้าย 2 
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• คาํบรรยายลักษณะเฉพาะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความ

เช่ือม่ันซ่ึงผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานต้องทราบ และผลที่ลักษณะดังกล่าวอาจมีอทิธิพล

ต่อความแม่นยาํของการประเมินหรือการวัดเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเปรียบเทยีบกับ

เกณฑท์ี่ระบุไว้หรือความจูงใจของหลักฐานที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น 

• ระดับของข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันว่าเป็นแบบเชิงคุณภาพหรือเชิง

ปริมาณ แบบเชิงเที่ยงธรรมหรือแบบเชิงใช้ดุลยพินิจ หรือ แบบเชิงในอดีตหรือ

แบบเชิงคาดหวังในอนาคต 

• การเปล่ียนแปลงในเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นหรือสถานการณอ์ื่นของงานซ่ึงกระทบ

ต่อความสามารถในการเปรียบเทยีบได้ของข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น

จากช่วงเวลาหน่ึงไปยังช่วงเวลาถดัไป 

ในกรณีที่ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพได้กล่าวถึงในรูปแบบของการให้คาํรับรองของผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบ คาํรับรองน้ันจะถูกแนบไว้กับรายงานการให้ความเช่ือมั่นหรือเขียนซํา้ขึ้ นมาใหม่ใน

รายงานการให้ความเช่ือม่ันหรืออ้างอิงถึงแหล่งที่มาไว้ในรายงานโดยผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงาน

สามารถเข้าถงึได้ 

ง. การระบุเกณฑที์่ใช ้รายงานการให้ความเช่ือมั่นจะระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหรือวัด

เร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นเพ่ือให้ผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานสามารถเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการแสดง

ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ รายงานการให้ความเช่ือม่ันอาจรวมเกณฑท์ี่ใช้หรืออ้างองิถึง

หากในรายงานมีการระบุถึงสิ่งที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้คาํรับรองซ่ึงสามารถเข้าถึงได้โดย   

ผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานหรือถ้าสามารถเข้าถงึแหล่งข้อมูลน้ันอย่างสะดวก ผู้ประกอบวิชาชีพ

พิจารณาว่าเร่ืองดังต่อไปน้ีมคีวามเกี่ยวข้องกบัสถานการณ ์หรือไม่ ในการเปิดเผย 

• ที่มาของเกณฑท์ี่ใช้ และเกณฑน้ั์นเป็นเกณฑต์ามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือประกาศ

ขององค์กรของผู้เช่ียวชาญที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับซ่ึงผ่านกระบวนการ

พิจารณาที่โปร่งใส กล่าวคือเกณฑท์ี่ใช้น้ันเป็นเกณฑท์ี่ได้มีกาํหนดไว้แล้วสาํหรับเร่ือง

ที่ให้ความเช่ือมั่นหรือไม่ (ถ้าไม่มีการกาํหนดที่มาของเกณฑ์ที่ใช้ ต้องมีคาํอธิบาย

ความเหมาะสมของเกณฑด์ังกล่าว) 

• วิธกีารที่ใช้วัดผลในกรณทีี่เกณฑท์ี่ใช้มีทางเลือกได้หลายวิธ ี 

• การตีความที่เป็นสาระสาํคัญในการนาํเกณฑม์าใช้ในสถานการณข์องงาน (ถ้ามี) และ 

• มีการเปล่ียนแปลงวิธกีารที่ใช้วัดหรือไม่ 

จ. คําบรรยายถึงขอ้จํากดัสืบเนือ่งที่มีสาระสําคญัท่ีเกีย่วกบัการประเมินหรือการวดัเร่ืองที่

ใหค้วามเช่ือมัน่กบัเกณฑที์่ใชใ้นกรณีที่เหมาะสม ในบางกรณีข้อจาํกดัสบืเน่ืองสามารถถูก

คาดหวังว่าผู้อ่านรายงานการให้ความเชื่อมั่นมีความเข้าใจข้อจาํกัดดังกล่าวเป็นอย่างดี    

แต่ในกรณีอื่นการอ้างอิงอย่างชัดเจนในรายงานการให้ความเช่ือม่ันอาจมีความเหมาะสม 
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ตัวอย่างเช่น ในรายงานการให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน การให้ข้อสังเกตว่าการประเมินความมีประสิทธิผลในอดีตไม่มีความเกี่ยวข้องกับ

ช่วงเวลาในอนาคตอาจเป็นการเหมาะสมเน่ืองจากมีความเสี่ยงที่การควบคุมภายในอาจไม่

พอเพียงเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในเงื่อนไข หรือระดับการปฏิบัติตามนโยบายหรือ

ขั้นตอนที่กาํหนดไว้อาจลดลง 

ฉ. ขอ้ความท่ีใชร้ะบุถึงขอ้จํากดัในการใชร้ายงานการใหค้วามเช่ือมัน่สําหรบัผูท่ี้คาดว่าจะ

ใชร้ายงานเฉพาะรายหรือเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ ในกรณีท่ีเกณฑที์่ใชใ้นการประเมิน

หรือวดัเรื่องที่ใหค้วามเช่ือมัน่สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยผูที้่คาดว่าจะใชร้ายงานเฉพาะราย

หรือมีความเกี่ยวขอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น นอกจากน้ี

เมื่อไรกต็ามที่รายงานการให้ความเช่ือมั่นมีเจตนาสาํหรับผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานเฉพาะราย

หรือเพ่ือวัตถุประสงค์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาการระบุ

ถงึข้อเทจ็จริงดังกล่าวในรายงานการให้ความเช่ือม่ัน
5
 สิ่งน้ีจะช่วยเตือนผู้อ่านว่ารายงานการ

ให้ความเช่ือมั่นดังกล่าวจํากัดสาํหรับผู้ใช้เฉพาะรายหรือเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเร่ือง

เท่าน้ัน 

ช. ขอ้ความที่ระบุผูมี้หนา้ที่รบัผิดชอบและที่บรรยายถึงความรบัผิดชอบของผูมี้หนา้ท่ี

รบัผิดชอบและผูป้ระกอบวิชาชีพ สิ่งน้ีบอกให้ผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานทราบว่าผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบมีความรับผิดชอบต่อเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นแบบรายงานโดยตรง (a direct 

reporting engagement) หรือข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นแบบรายงานต่อสิ่งที่ได้ให้

การรับรองไว้
6
 
(an assertion-based engagement) และบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพคือ

การแสดงข้อสรปุอย่างเป็นอสิระต่อข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น   

ซ. ขอ้ความท่ีระบุว่างานท่ีทําเป็นการปฏิบติัตามมาตรฐานงานที่ใหค้วามเช่ือมัน่ ในกรณีที่

มีมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันสาํหรับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นการเฉพาะ มาตรฐาน

งานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับดังกล่าวอาจกําหนดให้มีการอ้างอิงถึงมาตรฐานน้ันอย่าง

เฉพาะเจาะจงในรายงานการให้ความเช่ือมั่น 

                                                 
5  

รายงานการให้ความเช่ือมั่นอาจถูกจํากัดการใช้ในกรณีที่รายงานดังกล่าวมีเจตนาให้ใช้สาํหรับผู้ที่คาดว่าจะใช้

รายงานเฉพาะรายหรือสาํหรับวัตถุประสงค์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเท่านั้น การไม่ปรากฏข้อจาํกัดที่เกี่ยวกับผู้อ่านหรือ

วัตถุประสงค์เฉพาะโดยตัวเองไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อผู้อ่านหรือ

วัตถุประสงค์เฉพาะเร่ืองเท่านั้น  ความรับผิดชอบทางกฎหมายจะมีหรือไม่จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางกฎหมายใน

แต่ละกรณีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6 
 อ้างถึงย่อหน้าที่ 10 ของแม่บทสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น สาํหรับคาํอธิบายในเร่ืองความแตกต่างระหว่างงาน

แบบรายงาน โดยตรงกบังานแบบรายงานต่อสิ่งที่ได้ให้การรับรองไว้ 
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ฌ. สรุปผลของงานที่ปฏิบติั  การสรุปผลจะช่วยให้ผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานเข้าใจถึงลักษณะของ

ความเช่ือมั่นที่สื่อสารในรายงานการให้ความเช่ือมั่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

“การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” และมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 

“งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ของกจิการ)” ได้ให้แนวทางสาํหรับประเภทของการสรปุผลที่เหมาะสม     
 

ข้อสรุปของงานที่ปฏิบัติอาจรวมถึง รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในกรณีที่ไม่มีมาตรฐาน

งานที่ให้ความเช่ือมั่นเฉพาะเจาะจงที่ให้แนวทางสาํหรับวิธีการรวบรวมหลักฐานในเร่ืองที่

ให้ความเช่ือมั่นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ เน่ืองจากการรับรู้ ลักษณะ ระยะเวลาและ

ขอบเขตของวิธีการรวบรวมหลักฐานที่ได้ดาํเนินการสาํหรับงานให้ความเช่ือม่ันอย่างจาํกดั

เป็นเน้ือหาสาํคัญที่จะทาํให้เข้าใจถึงการให้ความเช่ือม่ันที่สื่อสารในรูปของข้อสรุปทไีม่เป็น

การแสดงความเหน็ ดังน้ันการสรปุผลของงานที่ปฏบัิติน้ัน   
 

1. โดยปกติแล้วจะมีรายละเอียดมากกว่างานให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลและ

ระบุถึงข้อจาํกัดของลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการรวบรวมหลักฐาน 

อาจเป็นการเหมาะสมที่จะระบุถึงขั้นตอนที่ไม่ได้ปฏบิัติซ่ึงโดยปกติแล้วจะได้ปฏบิัติ

ในงานให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผล และ 

2. ระบุว่าวิธีการรวบรวมหลักฐานมีจาํกดัมากกว่างานให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล 

ดังน้ัน ความเช่ือมั่นที่ได้รับจึงน้อยกว่างานให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล 

ญ. ขอ้สรุปของผูป้ระกอบวิชาชีพ ในกรณีที่ข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นมีหลายด้าน 

อาจจะต้องมีการแยกข้อสรุปสาํหรับในแต่ละด้าน ทั้งน้ีข้อสรุปทุกข้อไม่จําเป็นต้องมี

ความสมัพันธก์บัวิธกีารรวบรวมหลักฐานในระดับเดียวกนั การแสดงข้อสรุปแต่ละข้อจะอยู่

ในรูปแบบที่เหมาะสมรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงคืองานให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล

หรืองานให้ความเช่ือมั่นอย่างจาํกดั  
 

ในกรณีที่เหมาะสม ขอ้สรุปตอ้งบอกใหผู้ที้่คาดว่าจะใชร้ายงานทราบถึงกรอบท่ีผูใ้ช้

คํานึงถึงในการใชบ้ทสรุปของผูป้ระกอบวิชาชีพ ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพอาจจะ

รวมคาํพูด เช่น “ข้อสรุปน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของและขึ้นอยู่กบัข้อจาํกดัสบืเน่ืองตามที่ได้กล่าว

ไว้ในที่อื่นของรายงานการให้ความเช่ือมั่นอย่างอสิระน้ี” การแสดงคาํพูดน้ีจะมีความเหมาะสม

ในกรณีตัวอย่างเช่น รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รวมคาํอธิบายของลักษณะเฉพาะ

ของเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น ซ่ึงผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานต้องจะทราบ 
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ในงานการใหค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผล ขอ้สรุปตอ้งแสดงในรูปแบบที่เป็นการแสดง

ความเห็น เช่น “ข้าพเจ้าเหน็ว่าการควบคุมภายในมีประสทิธิผลในสาระสาํคัญ ตามเกณฑ ์

กขค ที่กาํหนดไว้” หรือ “ข้าพเจ้าเหน็ว่าสิ่งที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้รับรองไว้ว่าการควบคุม

ภายในมีประสทิธผิลในสาระสาํคัญ ตามเกณฑ ์กขค ที่กาํหนดไว้ถูกต้องตามที่ควร” 
 

ในงานการตรวจสอบเพือ่ใหค้วามเช่ือมัน่อย่างจํากดั ขอ้สรุปตอ้งแสดงในรูปแบบที่ไม่

เป็นการแสดงความเห็น เช่น “ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่า การควบคุมภายในไม่มี

ประสิทธิผลในสาระสาํคัญตามเกณฑ์ กขค ที่กาํหนดไว้ จากการปฏบิัติงานของข้าพเจ้า

ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานฉบับน้ี” หรือ “ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าสิ่งที่ผู้มี

หน้าที่รับผดิชอบรับรองว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในสาระสาํคัญตามเกณฑ ์กขค 

ที่กาํหนดไว้ไม่ถูกต้องตามที่ควร” จากการปฏบัิติงานของข้าพเจ้าตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงาน

ฉบับน้ี 
 

ในกรณีทีผู่ป้ระกอบวิชาชีพแสดงขอ้สรุปที่แตกต่างจากขอ้สรุปแบบที่ไม่มีเงื่อนไข   

รายงานการใหค้วามเช่ือมัน่ตอ้งมีการอธิบายถึงเหตุผลทั้งหมดอย่างชดัเจน (ดูย่อหน้าที่ 

51-53) 

ฎ. วนัที่ในรายงานการใหค้วามเช่ือมัน่ วันที่น้ีเป็นการแจ้งให้ผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานทราบว่า

ผู้ประกอบวิชาชีพได้พิจารณาผลกระทบต่อข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นและต่อ

รายงานการให้ความเช่ือมั่นสาํหรับเหตุการณท์ี่เกดิขึ้นจนถงึวันที่ในรายงาน 

ฏ. ช่ือของสํานกังานหรือผูป้ระกอบวิชาชีพและสถานที่เฉพาะซ่ึงโดยปกติคือสถานที่ตั้ง

ของสํานกังานของผูป้ระกอบวิชาชีพที่รบัผิดชอบในงานใหค้วามเช่ือมัน่นั้น ข้อมูลน้ีเป็น

การแจ้งให้ผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานทราบถงึบุคคลหรือสาํนักงานที่รับผดิชอบในงานให้ความ

เช่ือม่ันน้ัน 

 

50. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจขยายความในรายงานการให้ความเช่ือมั่นโดยรวมข้อมูลอื่นและคาํอธบิายซ่ึง

ไม่มีเจตนาให้กระทบข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น รายละเอียดคุณสมบัติและ

ประสบการณข์องผู้ประกอบวิชาชีพและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในงาน การเปิดเผยระดับความมีสาระสาํคัญ 

ประเดน็ที่พบซ่ึงเกี่ยวกบัลักษณะบางเร่ืองของงานและข้อเสนอแนะ การพิจารณาว่าจะรวมข้อมูล

ดังกล่าวหรือไม่ขึ้นอยู่กบัความมีสาระสาํคัญของเร่ืองดังกล่าวต่อความต้องการของผู้ที่คาดว่าจะใช้

รายงาน ข้อมูลเพ่ิมเติมจะแยกแสดงออกจากข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างชัดเจนและใช้

คาํพูดในลักษณะที่ไม่มีผลกระทบต่อข้อสรปุ 
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การใหข้อ้สรุปอย่างมีเงื่อนไข ขอ้สรุปว่าไม่ถูกตอ้ง และการไม่แสดงขอ้สรุป 

 

51. ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่ตอ้งแสดงขอ้สรุปอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อมีสถานการณด์งัต่อไปนี้ และใน

ความเห็นของผูป้ระกอบวิชาชีพเห็นว่าเรื่องดงักล่าวมีหรืออาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสาํคญั 

ก. มีขอ้จํากดัในขอบเขตการทํางานของผูป้ระกอบวิชาชีพ หมายถึงสถานการณห์รือผูมี้

หนา้ที่รบัผดิชอบหรือผูว่้าจา้งงานทําใหมี้ขอ้จํากดัซ่ึงทําใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพไม่สามารถ

ไดร้บัหลกัฐานที่ตอ้งการในการลดความเสี่ยงของงานใหค้วามเช่ือมัน่ใหอ้ยู่ในระดบัที่

เหมาะสม ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งแสดงขอ้สรุปอย่างมีเงื่อนไข หรือ ไม่แสดงขอ้สรุป 

ข. ในกรณีต่าง ๆ ที ่

1. ขอ้สรุปของผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นการแสดงเกี่ยวกบัสิ่งที่ผูม้ีหนา้ท่ีรบัผิดชอบได้

ใหก้ารรบัรองไวแ้ละสิ่งที่ไดใ้หก้ารรบัรองไวน้ ั้นไม่แสดงอย่างถูกตอ้งตามท่ีควร

ในสาระสําคญั หรือ 

2. ขอ้สรุปของผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นการแสดงถึงเรื่องที่ใหค้วามเช่ือมัน่โดยตรง

และเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ และขอ้มูลท่ีเป็นเรื่องท่ีให้ความเช่ือมัน่แสดงขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงในสาระสําคญั
7
 ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งแสดงขอ้สรุปอย่างมีเงื่อนไข 

หรือ ขอ้สรุปว่าไม่ถูกตอ้ง หรือ 

ค. ผูป้ระกอบวิชาชีพพบภายหลงัการตอบรบังานว่า เกณฑที์่กําหนดไวไ้ม่เหมาะสม หรือ 

เรื่องที่ใหค้วามเช่ือมัน่ไม่เหมาะสมสําหรบังานใหค้วามเช่ือมัน่ ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้ง

แสดง 

1. ขอ้สรุปอย่างมีเงื่อนไข หรือ ขอ้สรุปว่าไม่ถูกตอ้งในกรณีที่เกณฑที์่กําหนดไวไ้ม่

เหมาะสมหรือเรื่องท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ที่ไม่เหมาะสมอาจทําใหผู้ที้่คาดว่าจะใช้

รายงานเขา้ใจผิด หรือ 

2. ขอ้สรุปอย่างมีเงือ่นไข หรือ ไม่แสดงขอ้สรุปในกรณีอ่ืน ๆ  

 

52. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งแสดงขอ้สรุปอย่างมีเงื่อนไขเมื่อผลกระทบของประเด็นที่พบไม่มี

สาระสําคญัหรือไม่มีผลกระทบอย่างกวา้งขวางจนตอ้งแสดงขอ้สรุปแบบไม่ถูกตอ้งหรือไม่

แสดงขอ้สรุป  ขอ้สรุปแบบมีเงื่อนไขจะแสดงในลกัษณะ “ยกเวน้” ผลกระทบของเร่ืองดงักล่าว

ที่เกีย่วขอ้งกบัการมีเงือ่นไข 

                                                 
7
  ในงานที่เป็นการรายงานโดยตรง ซึ่งมีการนาํเสนอข้อมูลที่เป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันในข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ

เท่านั้น และผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่า เร่ืองที่ให้ความเชื่อมั่นไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสาระสําคัญ 

ยกตัวอย่าง เช่น “ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้น [……] การควบคุมภายในมีประสทิธผิลในสาระสาํคัญ ตามเกณฑ์ กขค ที่

กาํหนดไว้” ข้อสรุปเช่นน้ีจะถือว่าเป็นการแสดงข้อสรุปอย่างมเีงื่อนไข (หรือไม่ถูกต้องตามแต่กรณ)ี  ด้วยเช่นกนั  
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53. ในกรณีที่ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขสาํหรับสิ่งที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้

การรับรองไว้ และสิ่งที่ให้การรับรองไว้ได้มีการระบุและบรรยายไว้อย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เป็น

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบิัติ

อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

1. แสดงข้อสรปุอย่างมีเง่ือนไขหรือข้อสรปุว่าไม่ถูกต้องโดยใช้ถ้อยคาํที่กล่าวถงึเร่ืองที่ให้ความ

เช่ือม่ันและเกณฑท์ี่กาํหนดไว้โดยตรง หรือ 

2. แสดงข้อสรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขแต่เพ่ิมการอธิบายเพ่ือเน้นเร่ืองดังกล่าวโดยอ้างอิง        

เป็นการเฉพาะในรายงานการให้ความเช่ือมั่นในกรณีที่มีการกาํหนดเป็นการเฉพาะใน

ข้อตกลงของการรับงานให้มีข้อสรปุเป็นคาํพูดเกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้การรับรอง

ไว้  

 

ความรบัผิดชอบต่อการรายงานอ่ืน 

 

54. ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งพิจารณาความรบัผิดชอบต่อการรายงานอ่ืนซ่ึงรวมถึงความเหมาะสมใน

การติดต่อสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการกํากบัดูแลกิจการซ่ึงไดท้ราบจากงานใหค้วามเช่ือมัน่  

แก่ผูมี้หนา้ที่กาํกบัดูแล 

 

 ในมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับน้ี “การกาํกับดูแล” อธิบายถึงบทบาทของบุคคลผู้ได้รับ

มอบหมายให้ดูแล ควบคุม และกาํหนดทิศทางแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
8
 โดยทั่วไป ผู้มีหน้าที่

กาํกบัดูแลมีความรับผิดชอบที่จะทาํให้แน่ใจว่ากิจการบรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทาํรายงาน

ต่อผู้มีส่วนได้เสยี อาจเป็นการไม่เหมาะสมที่จะติดต่อสื่อสารโดยตรงกบัผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ

ผู้มีหน้าที่กาํกบัดูแลของผู้มีหน้าที่รับผดิชอบในกรณทีี่ผู้ว่าจ้างงานไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รับผดิชอบ 

 

55. ในมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี  “เร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการกาํกบัดูแล” เป็นเร่ืองที่เกดิขึ้น

จากงานให้ความเช่ือมั่นและผู้ประกอบวิชาชีพเหน็ว่าเป็นเร่ืองที่มีทั้งความสาํคัญและเกี่ยวข้องกับ  

ผู้มีหน้าที่กาํกับดูแล เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการกาํกับดูแลรวมเฉพาะเร่ืองที่ผู้ประกอบวิชาชีพทราบ

ในขณะปฏบิัติงานให้ความเชื่อม่ันเท่าน้ัน ในกรณีที่ข้อตกลงในการรับงานไม่มีข้อกาํหนดเป็นการ

เฉพาะสาํหรับเร่ืองดังกล่าวผู้ประกอบวิชาชีพไม่จาํเป็นต้องออกแบบวิธีการเพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การระบุเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการกาํกบัดูแลเป็นการเฉพาะ 
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 ในหลายประเทศ หลักการของผู้มีหน้าที่กาํกบัดูแลได้มีการพัฒนาจนถึงจุดที่สามารถอ้างอิงสาํหรับคุณลักษณะของ

การกาํกับดูแลที่ดี หลักการดังกล่าวมักมุ่งเน้นสาํหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรกต็ามหลักการ

ดังกล่าวทาํให้เกิดการปรับปรุงการกาํกับดูแลของกิจการในรูปแบบอื่นให้ดีขึ้ น ทั้งนี้ รูปแบบของการกาํกับดูแล

กจิการที่ดีมไิด้มีเพียงรูปแบบเดียว โครงสร้างการกาํกบัดูแลและวิธปีฏบิัติแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ  



 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 25 TSAE 3000 

วนัถอืปฏิบติั 

 

29. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับน้ี มีผลบังคับใช้สาํหรับรายงานการให้ความเช่ือมั่นรอบบัญชี

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 การนาํมาใช้ก่อนวันที่ดังกล่าวสามารถทาํได้  

 

การนาํไปใชก้บัภาครฐั 

 

1. มาตรฐานงานทีใ่หค้วามเชือ่มั่นฉบบัน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใชก้บัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีของ

ภาครัฐทัง้หมดทีมี่ความเป็นอิสระต่อกิจการทีป่ฏิบติังานใหค้วามเชือ่มั่น ในกรณีทีผู่ป้ระกอบ

วิชาชีพบัญชีในภาครัฐนัน้ขาดความอิสระต่อกิจการซึ่งปฏิบัติงานใหค้วามเชื่อมั่น ผูป้ระกอบ

วิชาชีพสามารถนํามาตรฐานงานทีใ่หค้วามเชือ่มั่นน้ีไปใชโ้ดยอา้งถึงถึงแนวทางในหมายเหตุขา้ง

ทา้ย 2 และ 4  

  


