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คํานาํ 
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี$  
 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR เกี-ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหากมีการนําผลงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมถึง (ก) การใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื-อให้ได้มาซึ-งหลักฐานการสอบบัญชีและ (ข) การขอความช่วยเหลือโดยตรงภายใต้การกาํหนด
ทศิทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 

 
2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR ไม่นาํมาใช้กบักจิการที-ไม่มีหน่วยงานการตรวจสอบภายใน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที- ก2) 
 
3. หากกจิการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ข้อกาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR เกี-ยวกบัการ

ใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและไม่นาํมาใช้ในกรณีที- 
 (ก)  ความรับผิดชอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่เกี-ยวข้องกบัการตรวจสอบ หรือ 

(ข) จากการทาํความเข้าใจเบืRองต้นเกี-ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอนัเป็นผลจากวิธีการ
ที-ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ฉบับปรับปรุง)1 ของผู้สอบบัญชี 
ผู้ สอบบัญชีไม่คาดว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื- อให้ได้มาซึ- ง
หลักฐานการสอบบัญชี 

 
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR ไม่มีข้อกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพื- อปรับเปลี-ยนลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที-       
ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติด้วยตนเอง แต่ให้เป็นการตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีในการกาํหนดกลยุทธ์
การตรวจสอบโดยรวม 

 
4. ข้อกาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR ที-เกี-ยวกับความช่วยเหลือโดยตรงไม่ถูกนํามาใช้ใน

กรณีผู้สอบบัญชีไม่ได้วางแผนจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน  
 
5. ในบางประเทศผู้สอบบัญชีอาจถูกห้ามหรือถูกจาํกดัขอบเขตบางอย่างโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ

ในการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือการขอความช่วยเหลือโดยตรงจาก            
ผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR ไม่ได้ลบล้างกฎหมายหรือข้อบังคับที-ใช้ควบคุม

                                                 
1 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) เรื-อง “การระบุและประเมนิความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขดัต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ”  
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การตรวจสอบงบการเงิน2 การห้ามหรือการจาํกัดเหล่านีR จึงไม่เป็นอปุสรรคต่อผู้สอบบัญชีในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที- ก31) 

 
ความสมัพนัธร์ะหว่างมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 315 (ปรบัปรุง) และ มาตรฐานการสอบบญัชี
รหสั 610 (ปรบัปรุง) 
 
6. กิจการหลายกิจการจัดตัRงหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ-งของโครงสร้างการควบคุม

ภายในและการกาํกับดูแล วัตถุประสงค์และขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ลักษณะ
ความรับผิดชอบและสถานะภายในองค์กร รวมถึงอํานาจหน้าที-และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในแตกต่างกันอย่างมาก และขึR นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของกิจการ
และความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที-ในการกาํกับดูแลแล้วแต่กรณี 

 

7. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) กล่าวเกี-ยวกับ ความรู้และประสบการณ์ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเสริมความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี-ยวกับกิจการและ
สภาพแวดล้อมของกิจการ และการระบุและประเมินความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลอันขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญได้อย่างไร มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)3 ยัง
อธิบายถึงการสื-อสารที- มีประสิทธิผลระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเพื- อสร้าง
สภาพแวดล้อมซึ-งผู้สอบบัญชีสามารถได้รับการแจ้งเรื-องที-สาํคัญต่าง ๆ ซึ-งอาจส่งผลต่องานของ
ผู้สอบบัญชี   

 
8. ขึRนอยู่กับสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและนโยบายและวิธีการที-เกี-ยวข้อง

ว่าสนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ ระดับความรู้ความสามารถของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้วิธีการที-เป็นระบบและเป็นระเบียบ
แบบแผนหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสามารถใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในเชิง
สร้างสรรค์หรือเพิ-มเสริม มาตรฐานการสอบบัญชีนีR แสดงถงึความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเมื-อ
ผู้สอบบัญชีคาดว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ-งของหลักฐานการสอบ
บัญชีที-ได้รับ4 โดยยึดความเข้าใจเบืR องต้นของผู้สอบบัญชีเกี-ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในใน
การได้มาซึ-งผลของการปฏิบัติงานตามวิธีการที-กาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

                                                 
2 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื-อง “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏบิติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช”ี ย่อหน้าที- ก55 
3 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที- ก116 
4 โปรดดูย่อหน้าที- 15-25 
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(ปรับปรุง) การนําผลงานดังกล่าวมาใช้ปรับเปลี-ยนลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของ
วิธกีารตรวจสอบที-ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติด้วยตนเอง 

 
9. นอกจากนัRน มาตรฐานฉบับนีR ยังแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหากพิจารณาการขอ

ความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในภายใต้การกาํหนดทิศทาง การควบคุมดูแลและ
การสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 

  
10. อาจมีกลุ่มบุคคลภายในกิจการที-ปฏิบัติวิธีการที-คล้ายกับวิธีการที-ปฏิบัติโดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน วิธกีารดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการควบคุมภายใน ถ้าปฏิบัติโดยหน่วยงานที-
เที-ยงธรรมและมีความรู้ความสามารถซึ-งใช้วิธีการที-เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน ซึ-ง
รวมถึงการควบคุมคุณภาพ และการได้มาซึ-งหลักฐานที-เกี-ยวเนื-องกับประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ-งของการตอบสนองของผู้สอบบัญชีต่อความเสี-ยงที-ได้ประเมินไว้
ตามที-กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3305 

 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ 
 
11. ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบเพียงผู้ เดียวต่อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ และความ

รับผิดชอบในงานตรวจสอบนัRนไม่ลดลงจากการที-ผู้สอบบัญชีใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ถึงแม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในอาจ
ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบคล้ายกบัวิธีการที-ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชี แต่หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และผู้ตรวจสอบภายในไม่เป็นอสิระจากกจิการเช่นเดียวกันกับข้อกาํหนดของผู้สอบบัญชีในการ
ตรวจสอบงบการเงินตามที-กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 2006 มาตรฐานการสอบ
บัญชีฉบับนีR จึงกําหนดเงื-อนไขที- จําเป็นสําหรับผู้สอบบัญชีเพื- อให้สามารถใช้ผลงานของ           
ผู้ตรวจสอบภายใน และยังกาํหนดความพยายามในการทาํงานที-จาํเป็นเพื-อให้ได้มาซึ-งหลักฐาน
ที-เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ-งผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือการขอความช่วยเหลือ
โดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในมีความเพียงพอสาํหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ข้อกาํหนด
ในมาตรฐานการสอบบัญชีได้รับการออกแบบเพื-อให้โครงร่างในการตัดสินใจของผู้สอบบัญชี
เกี-ยวกับการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื-อป้องกันการใช้ผลงานดังกล่าวเกินควรหรือ
นาํมาใช้อย่างไม่เหมาะสม 

 

                                                 
5 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 330 เรื-อง “วธิปีฏบิตัขิองผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี-ยงที-ได้ประเมนิไว้” 
6 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 200 ย่อหน้าที- 14 
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วนัถอืปฏิบติั 
 
12. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR  ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที-เริ-มใน

หรือหลังวันที- 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
 
วตัถุประสงค ์
 
13. ในกรณีที-กิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ-งผู้สอบบัญชีคาดว่าจะนําผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมาใช้ปรับเปลี-ยนลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที-
ผู้สอบบัญชีจะปฏิบัติด้วยตนเอง หรือจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีมีดังนีR  
 
(ก) เพื-อพิจารณาว่าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือการขอความช่วยเหลือโดยตรงจาก   

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถใช้ได้หรือไม่ และถ้าจะนํามาใช้ จะใช้ในเรื-องใด และในขอบเขต
เพียงใด 

(ข) เพื-อพิจารณาว่าผลงานนัRนเพียงพอสาํหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนัRนหรือไม่ หากใช้
ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ 

(ค) เพื- อกําหนดทิศทาง ควบคุมดูแลและสอบทานงานนัRนอย่างเหมาะสม หากขอความ
ช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน 

 
คําจํากดัความ 
 
14. เพื-อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพท์ต่อไปนีR มีความหมายดังนีR  

(ก)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานภายในกิจการที-ปฏิบัติงานให้ความ
เชื-อมั-นและกิจกรรมการให้คําปรึกษาซึ-งได้รับการออกแบบเพื-อประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของการกาํกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี-ยงและวิธีการของการควบคุม
ภายใน (อ้างถงึย่อหน้าที- ก1-ก4) 

(ข) ความช่วยเหลือโดยตรง หมายถึง การใช้ผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ
ภายใต้การกาํหนดทศิทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 
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ขอ้กําหนด 
 
การพิจารณาว่าจะใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ในเรื0องใด และมีขอบเขตเพียงใด 
 
การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
15. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าผลงานของผู้ตรวจสอบภายในสามารถนํามาใช้ตามวัตถุประสงค์การ

ตรวจสอบนัRนหรือไม่ โดยประเมินเรื-องดังต่อไปนีR  
(ก) ขอบเขตของสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบายและ

วิธีการที-เกี-ยวข้องที-สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที-     
ก5-ก9) 

(ข) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถงึย่อหน้าที- ก5-ก9) และ 
(ค) หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้วิธีการที-เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน รวมถึงการ

ควบคุมคุณภาพหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที- ก10-ก11) 
 
16. ผู้สอบบัญชีต้องไม่นาํผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้ หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วพบว่า 
 (ก) สถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร และนโยบายและวิธีการที-เกี-ยวข้องไม่

สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ 
  (ข) หน่วยงานตรวจสอบภายในขาดความรู้ความสามารถที-เพียงพอ หรือ 
 (ค) หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ได้ใช้วิธีการที-เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน รวมถึง

การควบคุมคุณภาพ (อ้างถงึย่อหน้าที- ก12-ก14) 
 

การพิจารณาลกัษณะ และขอบเขตของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที�สามารถนํามาใชไ้ด ้
 
17. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาลักษณะและขอบเขตของงานที-ทาํหรือที-วางแผนจะทาํโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และความเกี-ยวข้องกับกลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีและ  
แผนงานสอบบัญชี เพื-อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าขอบเขตหรือส่วนใดของผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถนาํมาใช้ได้  

 
18. ผู้สอบบัญชีต้องตัดสินใจในเรื-องสาํคัญที-เกี-ยวกับงานตรวจสอบ เพื-อป้องกันการนําผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้อย่างไม่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนการใช้ผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในน้อยกว่าผลงานที-ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยตนเองในกรณี
ดังต่อไปนีR  (อ้างถึงย่อหน้าที- ก15-ก17) 
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 (ก) การใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีมากขึRนเมื-อเกี-ยวข้องกับ 
  (1) การวางแผนและการปฏิบัติวิธกีารตรวจสอบที-เกี-ยวข้อง และ 
  (2) การประเมินหลักฐานการสอบบญัชีที-รวบรวมได้ (อ้างถงึย่อหน้าที- ก18-ก19) 

(ข) ความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที-ประเมินไว้ใน
ระดับของสิ-งที-ผู้บริหารให้การรับรองไว้สงูขึRน และต้องพิจารณาเป็นพิเศษต่อความเสี-ยง
ที-ระบุเป็นความเสี-ยงที-มีนัยสาํคัญ (อ้างถงึย่อหน้าที- ก20-ก22) 

 (ค) สถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน นโยบายและวิธีการที-เกี-ยวข้องที-จะ
สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอมีน้อย 

 (ง) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในตํ-า 
 
19. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินในภาพรวมว่าการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตาม

ขอบเขตที-ได้วางแผนไว้ยังคงมีผลทาํให้ผู้สอบบัญชีได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเพียงพอ
หรือไม่ โดยคํานึงว่าผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ
เพียงผู้เดียว (อ้างถงึย่อหน้าที- ก15-ก22) 

 
20. ในการติดต่อสื-อสารกับผู้มีหน้าที-ในการกาํกับดูแลถึงเรื-องภาพรวมของขอบเขตและระยะเวลา

การตรวจสอบที-ได้วางแผนตามที-กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2607 ผู้สอบบัญชีต้อง
ติดต่อสื-อสารว่าผู้สอบบัญชีได้วางแผนที-จะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างไร 
(อ้างถงึย่อหน้าที- ก23)  

 
การใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
21. หากผู้ สอบบัญชีวางแผนจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีต้อง

ปรึกษาหารือการวางแผนกับหน่วยงานตรวจสอบภายในในการนําเอาผลงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในนัRนมาใช้ โดยใช้หลักการการร่วมมือในกจิกรรมที-เกี-ยวข้องต่าง ๆ (อ้างถงึย่อ
หน้าที- ก24-ก26) 

 
22. ผู้สอบบัญชีต้องอ่านรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที- เกี-ยวกับการทํางานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในซึ-งผู้สอบบัญชีวางแผนจะใช้ เพื-อให้ได้มาซึ-งความเข้าใจในลักษณะและขอบเขต   
ของวิธกีารตรวจสอบที-หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏบิัติและสิ-งที-ตรวจพบที-เกี-ยวข้อง 

 

                                                 
7 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 260 เรื-อง “การสื-อสารกบัผู้มหีน้าที-ในการกาํกบัดูแล” ย่อหน้าที- 15 
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23. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการตรวจสอบอย่างเพียงพอต่อเนืR อหาของผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในโดยรวมซึ- งผู้สอบบัญชีวางแผนจะใช้เพื- อกําหนดความเพียงพอสําหรับ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ รวมถงึการประเมินว่า 
(ก) ผลงานนัRนมีการวางแผน การปฏบิัติ การควบคุมดูแล การสอบทาน และการจัดทาํเอกสาร

หลักฐานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
 (ข)  หลักฐานการสอบบัญชีที-เหมาะสมอย่างเพียงพอที-ถูกรวบรวมโดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในสามารถได้มาซึ-งข้อสรุปที-สมเหตุสมผลได้หรือไม่ 
 (ค) ข้อสรุปที-ได้เหมาะสมกับสถานการณ์นัRน ๆ และรายงานต่าง ๆ ที-จัดทาํขึR นโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในสอดคล้องกบัผลของงานที-ทาํหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที- ก27-ก30) 
 
24. ลักษณะและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีต้องตอบสนองต่อการประเมินของ     

ผู้สอบบัญชีในเรื-องต่อไปนีR  
 (ก) ระดับการใช้ดุลยพินิจที-เกี-ยวข้อง 
 (ข) ความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที-ได้ประเมินไว้ 
         (ค) ขอบเขตสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและวิธีการที-   
                   เกี-ยวข้องที-สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและ 
         (ง) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน8 (อ้างถึงย่อหน้าที- ก27-ก29) 
          และต้องรวมถึงการปฏิบัติซํRาสาํหรับผลงานบางส่วน (อ้างถงึย่อหน้าที- ก30) 
 
25. ผู้ สอบบัญชีต้องประเมินว่า ข้อสรุปของผู้ สอบบัญชีเกี-ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในตาม         

ย่อหน้าที- 15 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR  และการกาํหนดลักษณะและขอบเขตของการใช้
ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสาํหรับวัตถุประสงค์การตรวจสอบในย่อหน้าที- 18-19    
ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีRมีความเหมาะสมหรือไม่ 

 
 

การพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายในหรือไม่ ในเรื0องใด และ         
มีขอบเขตเพียงใด 
 

การพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายในสําหรบัวตัถปุระสงค์การตรวจสอบ
หรือไม่ 
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26. ผู้สอบบัญชีอาจถูกห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับในการรับความช่วยเหลือโดยตรงจาก         

ผู้ตรวจสอบภายใน หากเป็นเช่นนัRนย่อหน้าที- 27-35 และ 37 ไม่ถูกนาํมาใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที- 
ก31) 

 
27. ในกรณีที-การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ และผู้สอบบัญชีวางแผนจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในในการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินอุปสรรคที-มีนัยสาํคัญที-มีอยู่ต่อความเที-ยงธรรมและระดับ
ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในผู้ซึ-งให้ความช่วยเหลือนัRน การประเมินอุปสรรคที-มี
นัยสาํคัญที-มีอยู่ต่อความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในต้องรวมถึงการสอบถามผู้ตรวจสอบ
ภายในเกี-ยวกับส่วนได้เสียและความสัมพันธ์ซึ-งอาจสร้างอุปสรรคต่อความเที-ยงธรรม (อ้างถึง
ย่อหน้าที- ก32-ก34) 

 
28. ผู้สอบบัญชีต้องไม่ขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในในกรณีที- 
 (ก) มีอปุสรรคที-มีนัยสาํคัญต่อความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน หรือ 
          (ข) ผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ความสามารถที-เพียงพอที-จะปฏิบัติงานที-ได้รับ (อ้างถึงย่อ

หน้าที- ก32-ก34) 
 
การพิจารณาลกัษณะและขอบเขตงานที�สามารถขอความชว่ยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน 
 
29. ในการกาํหนดลักษณะและขอบเขตของงานที-อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน และลักษณะ 

ระยะเวลาและขอบเขตของทิศทาง การควบคุมดูแลแลการสอบทานซึ-งเหมาะสมกับสถานการณ์   
ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถงึ 

 (ก)  ระดับการใช้ดุลยพินิจที-เกี-ยวข้องกบั 
    (1) การวางแผนและการปฏิบัติวิธกีารตรวจสอบที-เกี-ยวข้อง และ 
    (2) การประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที-รวบรวมได้ 
 (ข)  ความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที-ได้ประเมินไว้ และ 
 (ค)  การประเมินอุปสรรคที-มีนัยสาํคัญที-มีอยู่ต่อความเที-ยงธรรมและระดับความรู้ความสามารถ 

   ของผู้ตรวจสอบภายในผู้ซึ-งให้ความช่วยเหลือโดยตรงนัRนกับผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที- 
ก35-ก39)  
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30. ผู้สอบบัญชีต้องไม่ขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติวิธกีารที- 
 (ก) เกี-ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจที-สาํคัญในการตรวจสอบ (อ้างองิถึงย่อหน้าที- ก19) 

(ข) เกี-ยวข้องกับความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที- ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญที-ได้
ประเมินไว้ที- สูงขึR น ซึ-งต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที- เกี-ยวข้องและ      
การประเมินหลักฐานการตรวจสอบที-รวบรวมมีมากกว่าปกติ (อ้างถึงย่อหน้าที- ก38) 

(ค) เกี-ยวข้องกับงานที- ผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนเกี-ยวข้องซึ-งรายงาน หรือจะถูกรายงานต่อ
ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที-กาํกับดูแลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ 

(ง) เกี-ยวกับการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีตามที-กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR ใน
ส่วนที-เกี-ยวกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในและการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน (อ้างถงึย่อหน้าที- ก35-ก39) 

 
31. เมื- อผู้สอบบัญชีประเมินอย่างเหมาะสมแล้วว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงหรือไม่และ         

ในขอบเขตใด ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื-อสารกบัผู้มีหน้าที-ในการกาํกับดูแลเกี-ยวกับภาพรวมของ
ขอบเขตและระยะเวลาของการตรวจสอบที-ได้วางแผนไว้ให้เป็นไปตามที-กล่าวไว้ในมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 2609 และติดต่อสื-อสารเกี-ยวกับลักษณะและขอบเขตของการขอความ
ช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในที-ได้วางแผนไว้เพื-อให้มีความเข้าใจร่วมกันว่าการขอ
ความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เกินไปกว่าสถานการณ์ของงานตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที- ก39) 

 
32. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินในภาพรวมว่าการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในตาม

ขอบเขตที-ได้วางแผนไว้ร่วมกบัการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที-ได้วางแผนไว้
นัRนยังให้ผลที-ทาํให้ผู้สอบบัญชีมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชียังมี
ความรับผิดชอบต่อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบเพียงผู้เดียว 

 
การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน 
 
33. ก่อนการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในเพื-อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชีต้อง 
(ก) ได้รับข้อตกลงที- เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ แทนที- ได้รับมอบหมายของกิจการว่า        

ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติตามคาํสั-งของผู้สอบบัญชี และกิจการจะ
ไม่เข้าแทรกแซงงานที-ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติสาํหรับผู้สอบบัญชี และ 
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(ข) ได้รับข้อตกลงที-เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ตรวจสอบภายในว่า ผู้ตรวจสอบภายในจะ
รักษาความลับเฉพาะเรื-อง ตามที-ได้รับคําสั-งของผู้สอบบัญชีและแจ้งให้ผู้ สอบบัญชี
ทราบหากมีอุปสรรคต่อความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
34. ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดทศิทาง ควบคุมดูแลและสอบทานผลงานที-ปฏบัิติโดยผู้ตรวจสอบภายใน

สาํหรับงานตรวจสอบนัRนให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที- 1010 
โดย 

  (ก) ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของการกําหนดทิศทาง การควบคุมดูแลและ          
การสอบทาน ต้องรับรู้ว่าผู้ตรวจสอบภายในไม่อิสระจากกจิการและต้องตอบสนองต่อ
ผลของการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ตามย่อหน้าที- 29 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR  
และ 

  (ข) วิธีการสอบทานต้องรวมถึงการที- ผู้สอบบัญชีตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชีที-ใช้
ประกอบในการปฏบิัติงานบางส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน 

การกาํหนดทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีสาํหรับงานที-ปฏิบัติโดย     
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเพียงพอที-จะให้ผู้สอบบัญชีพอใจว่าผู้ตรวจสอบภายในได้มาซึ-ง
หลักฐานการสอบบัญชีที-เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื-อสนับสนุนข้อสรุปในผลงานนัRน 

  
35. ในการกาํหนดทศิทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานงานที-ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในนัRน 

ผู้สอบบัญชีต้องระมัดระวังต่อข้อบ่งชีR ที- ว่า การประเมินผลของผู้สอบบัญชีตามย่อหน้าที- 27     
ไม่เหมาะสมอกีต่อไป 

 
เอกสารหลกัฐาน 
 
36. หากผู้สอบบัญชีใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องรวมเรื-องเหล่านีR

ในเอกสารการหลักฐานของงานตรวจสอบ 
 (ก) การประเมินผลว่า 

(1) สถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ นโยบายและวิธีการ  
ที-เกี-ยวข้องสนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ
หรือไม่ 

(2) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ 
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(3) หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้วิธีการที-เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน 
รวมถงึการควบคุมคุณภาพ หรือไม่ 

 (ข) ลักษณะและขอบเขตของผลงานที-นาํมาใช้ และเกณฑส์าํหรับการตัดสนิใจนัRน และ 
(ค) วิธีการตรวจสอบที-ปฏิบัติโดยผู้ สอบบัญชีเพื-อประเมินความเพียงพอของผลงานที-

นาํมาใช้ 
 
37. หากผู้ สอบบัญชีขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในสําหรับการตรวจสอบ     

ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบดังนีR  
(ก) การประเมินอุปสรรคที-มีนัยสาํคัญที-มีอยู่ต่อความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

และระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในผู้ซึ-งให้ความช่วยเหลือโดยตรง 
(ข) หลักการในการตัดสินใจเกี-ยวกบัลักษณะและขอบเขตของงานที-ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
(ค) ผู้ใดสอบทานงานที-ปฏิบัติและ วันที-และขอบเขตของการสอบทานให้เป็นไปตามที-กล่าว

ไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 23011 
(ง) ข้อตกลงที-เป็นลายลักษณ์อักษรที-ได้รับจากผู้แทนที-ได้รับมอบหมายของกิจการและ    

ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการตามย่อหน้าที- 33 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR  
และ 

(จ) กระดาษทาํการที-จัดทําโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ-งให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่องาน
ตรวจสอบนัRน 

 
 
การนําไปปฏิบติัและคําอธิบายอื0น 

 
คําจํากดัความของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อา้งถงึย่อหนา้ที0 2, 14 (ก)) 
 
ก1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยทั-วไปรวมถึงการให้ความเชื-อมั-น

และกิจกรรมการให้คําปรึกษาที-ถูกออกแบบเพื-อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของวิธีการ
กาํกบัดูแลกจิการ การบริหารความเสี-ยงและการควบคุมภายใน ดังตัวอย่างต่อไปนีR  

  
  
 

                                                 
11 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 230 เรื-อง “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” 
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กิจกรรมที�เกี �ยวขอ้งกบัการกํากบัดแูล 
• หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจประเมินวิธีการกํากับดูแลในส่วนที- เกี-ยวกับการบรรลุ

วัตถุประสงค์ในด้านจริยธรรมและค่านิยม การบริหารการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ 
ความเสี-ยงในการติดต่อสื-อสารและข้อมูลเกี-ยวกบัการควบคุมไปยังส่วนงานที-เหมาะสมของ
องค์กรและความมีประสิทธิผลของการสื-อสารระหว่างผู้มีหน้าที-กํากับดูแล ผู้สอบบัญชี 
ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้บริหาร 

 
 กิจกรรมที�เกี �ยวขอ้งกบัการบริหารความเสี �ยง 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจช่วยกจิการในการระบุและประเมินสถานการณ์ที-สาํคัญที-อาจ
ก่อให้เกิดความเสี-ยง และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี-ยงและ 
การควบคุมภายใน (รวมถึงประสทิธผิลของวิธีการจดัทาํรายงานทางการเงิน) 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจปฏบิัติวิธกีารเพื-อช่วยกิจการในการตรวจจับการทุจริต 
 

กิจกรรมที�เกี �ยวขอ้งกบัการควบคมุภายใน 
• การประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับมอบหมายความ

รับผิดชอบโดยเฉพาะเจาะจงให้สอบทานการควบคุม ประเมินผลการดําเนินงานและให้
คาํแนะนําเพื-อปรับปรุง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะให้ความเชื-อมั-นกับการควบคุม 
เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจวางแผนหรือปฏิบัติการทดสอบหรือวิธีการอื-น ๆ 
เพื-อให้ได้ความเชื-อมั-นแก่ผู้บริหารและผู้ มีหน้าที-กาํกับดูแลเกี-ยวกับการออกแบบ การนําไป
ปฏิบัติและความมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติของการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุม
ภายในที-เกี-ยวข้องกบัการตรวจสอบ 

• การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและการดาํเนินงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับ
มอบหมายให้สอบทานวิธีการที-ใช้เพื-อระบุ รับรู้ วัดค่า จัดประเภท และรายงานข้อมูลทาง
การเงินและการดําเนินงาน และสอบถามโดยเฉพาะเจาะจงในแต่ละรายการ รวมถึงการ
ทดสอบรายละเอยีดของรายการ ยอดคงเหลือ และวิธกีารปฏิบัติงาน 

• การสอบทานกิจกรรมดําเนินงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับมอบหมายให้    
สอบทานความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกิจกรรมดําเนินงาน รวมถึง
กจิกรรมที-มิใช่กจิกรรมทางการเงินของกจิการ 

• การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับ
มอบหมายให้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกาํหนดภายนอกอื-น และ
การปฏบิัติตามนโยบายและคาํสั-งของฝ่ายบริหาร และข้อกาํหนดภายในอื-น 

 
   



                                                                           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

ก2. กจิกรรมที-คล้ายกบักจิกรรมที-ทาํโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจปฏบิัติโดยหน่วยงานที-ใช้ชื-อ
อื-นภายในกจิการ กจิกรรมบางส่วนหรือทัRงหมดของหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจจะโอนให้กับ
ผู้ให้บริการซึ-งเป็นเป็นบุคคลที-สาม ผู้สอบบัญชีจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือไม่นัRน ไม่ได้ขึRนอยู่กับปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ-ง ไม่ว่าจะเป็นเรื-องชื-อของหน่วยงานหรืองาน
นัRนถูกปฏิบัติโดยกิจการหรือผู้ให้บริการที-เป็นบุคคลที-สาม แต่ขึRนอยู่กับลักษณะของกิจกรรม 
ขอบเขตของสถานะภายในกิจการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและวิธีการที-
เกี-ยวข้องที-สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ความรู้ความสามารถ และวิธีการ
ปฏิบัติงานที-เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนของหน่วยงานที- เกี-ยวข้อง ส่วนอ้างอิงใน
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR เกี-ยวกบัผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถงึกิจกรรมที-
เกี-ยวข้องของหน่วยงานอื-นหรือผู้ให้บริการซึ-งเป็นบุคคลที-สามซึ-งมีลักษณะข้างต้นนีR   

 
ก3. นอกจากนัRน บุคคลของกิจการผู้มีหน้าที-เกี-ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารและมีความ

รับผิดชอบนอกหน่วยงานการตรวจสอบภายใน โดยปกติอาจพบอปุสรรคต่อความเที-ยงธรรมซึ-ง
ทาํให้ต้องแยกบุคคลเหล่านัRนออกจากส่วนหนึ-งของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการสอบบัญชีนีR  ถงึแม้ว่าบุคคลเหล่านีRอาจปฏิบัติกิจกรรมการควบคุมที-อาจได้รับ
การทดสอบตามที-กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30012 ด้วยเหตุผลนีRการควบคุมที-ใช้
ติดตามผลที-ได้ปฏิบัติโดยเจ้าของที-มีอาํนาจการจัดการอาจไม่เทียบเท่ากบัหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

 
ก4. แม้ว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกิจการและการสอบบัญชีมีความแตกต่าง

กัน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที-คล้ายกับวิธีการที-ปฏิบัติโดย   
ผู้สอบบัญชีในส่วนที-เกี-ยวกบัการตรวจสอบงบการเงิน หากเป็นเช่นนัRนผู้สอบบัญชีอาจใช้ผลงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในสาํหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบดังต่อไปนีR  
• เพื-อให้ได้มาซึ-งข้อมูลที-เกี-ยวข้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีเกี-ยวกับความเสี-ยงของการ

แสดงข้อมูลอนัขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอันเนื-องมาจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต 
ตามที-กล่าวนีRมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)13 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีได้มาซึ-ง
ความเข้าใจเกี-ยวกับลักษณะของความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานะของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร และกิจกรรมที-ปฏิบัติ หรือที- จะปฏิบัติ และ
สอบถามบุคคลต่าง ๆ ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในที- เหมาะสม (หากกิจการมี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน) หรือ 

                                                 
12 โปรดดูย่อหน้าที- 10 
13 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที- 6 (ก) 
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• หลังจากการประเมินอย่างเหมาะสมผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจใช้ผลงานซึ-งได้รับการปฏิบัติโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในระหว่างงวดเวลาเพื-อทดแทนหลักฐานการสอบบัญชีบางส่วนที-จะ
ได้รับโดยตรงโดยผู้สอบบัญชีเอง14 หากการกระทาํดังกล่าวไม่ถูกห้ามหรือจาํกัดขอบเขตโดย
กฎหมายและข้อบังคับ 

 นอกจากนัRนผู้สอบบัญชีอาจใช้ผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบภายใต้การกาํหนด
ทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี (อ้างถึง “การช่วยเหลือโดยตรง”      
ในมาตรฐานการสอบบัญชีนีR )15 เว้นแต่การกระทําดังกล่าวถูกห้ามหรือถูกจํากัดขอบเขตโดย
กฎหมายและข้อบังคับ 

 
การพิจารณาว่าจะใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ในเรื0องใด และมีขอบเขตเพียงใด 
 
การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
ความเที-ยงธรรมและความรู้ความสามารถ (อ้างถงึย่อหน้าที- 15 (ก)-(ข)) 
  
ก5. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเยี-ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเพื-อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และพิจารณาถึงลักษณะและขอบเขตของ
ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที-จะนาํมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 
ก6. ขอบเขตของสถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในกิจการ รวมถึงนโยบายและวิธีการที-

เกี-ยวข้องที-สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและระดับของความรู้ความสามารถ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสาํคัญโดยเฉพาะอย่างยิ-งในการพิจารณาว่าจะใช้ผลงาน
ดังกล่าวหรือไม่ และถ้าพิจารณาว่าจะใช้ผลงานลักษณะและขอบเขตของการใช้ผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 
ก7. ความเที-ยงธรรม หมายถึง ความสามารถที-จะปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้โดยไม่มีความลําเอียง    

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรืออทิธพิลที-ไม่เหมาะสมจากผู้อื-นในการครอบงาํดุลยพินิจเยี-ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ ปัจจัยที-อาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีมีดังนีR  

  

                                                 
14 โปรดดูย่อหน้าที- 15-25 
15 โปรดดูย่อหน้าที- 26-35 
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• สถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในกิจการ รวมถึงอาํนาจหน้าที-และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้หน่วยงานปราศจากความลาํเอียง ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรืออิทธิพลที- ไม่เหมาะสมจากผู้อื-นในการครอบงําดุลยพินิจเยี- ยง           
ผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อผู้มีหน้าที-กาํกับดูแล
หรือเจ้าพนักงานที-มีอาํนาจหน้าที-ที-เหมาะสม หรือถ้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อ
ผู้บริหาร หน่วยงานสามารถเข้าถงึผู้มีหน้าที-กาํกบัดูแลได้โดยตรงหรือไม่ 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในปราศจากความรับผิดชอบใด ๆ ที-ขัดแย้งกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 
การมีหน้าที-ในการบริหารหรือปฏิบัติการหรือความรับผิดชอบที-นอกเหนือจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

 
• ผู้มีหน้าที-ในการกาํกับดูแลควบคุมดูแลการตัดสินใจเกี-ยวกับการว่าจ้างงานที-เกี-ยวข้องกับ

หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การพิจารณานโยบายเกี-ยวกับผลตอบแทน
ที-เหมาะสม 

 
• หน่วยงานตรวจสอบภายในมีข้อจาํกัดหรือการกีดกันใด ๆ โดยผู้บริหารหรือผู้ มีหน้าที-ในการ

กาํกบัดูแลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในการติดต่อสื-อสารสิ-งที-ตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในไปยังผู้สอบบัญชี 

 
• ผู้ตรวจสอบภายในเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพที-เกี-ยวข้อง และการเป็นสมาชิกทําให้มี

ภาระหน้าที-ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพที-เกี-ยวข้องกับความเที-ยงธรรมหรือไม่ 
หรือนโยบายภายในขององค์กรวิชาชีพทาํให้บรรลุความเที-ยงธรรมหรือไม่ 

 

ก8. ความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง การบรรลุผลและการดาํรงไว้ซึ-ง
ความรู้และทักษะของหน่วยงานในภาพรวมในระดับที-ถูกกาํหนดไว้เพื-อให้การปฏิบัติงานตามที-
ได้รับมอบหมายนัRนเป็นไปอย่างพากเพียรและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที- เกี-ยวข้อง 
ปัจจัยที-อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีมีดังนีR  
• หน่วยงานตรวจสอบภายในมีทรัพยากรเพียงพอและเหมาะสมเมื-อเปรียบเทียบกับขนาด

ของกจิการและลักษณะของการดาํเนินการหรือไม่ 
 
• มีนโยบายที-กําหนดไว้เกี-ยวกับการว่าจ้างงาน การฝึกอบรมและการมอบหมายงานแก่           

ผู้ตรวจสอบภายในในงานตรวจสอบภายในหรือไม่ 
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• ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคที-เพียงพอและมีความเชี-ยวชาญในการ
ตรวจสอบหรือไม่ เกณฑ์ที-เกี-ยวข้องสาํหรับผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเพื-อประเมินอาจรวมถึง 
การมีตาํแหน่งและประสบการณ์ทางวิชาชีพที-เกี-ยวข้อง 

 
• ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ที-จําเป็นเกี-ยวกับรายงานทางการเงินของกิจการและแม่บทการ

รายงานทางการเงินที-เกี-ยวข้องหรือไม่ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีทักษะที-จาํเป็นเพื-อ
ปฏิบัติงานที-เกี-ยวข้องกับงบการเงินของกิจการหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ความรู้เรื-องเฉพาะของ
อตุสาหกรรม)  

 

• ผู้ตรวจสอบภายในเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพที-เกี-ยวข้อง และการเป็นสมาชิกทําให้มี
ภาระหน้าที-ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพที-เกี-ยวข้อง รวมถึงข้อกาํหนดในการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื-องหรือไม่ 

 
ก9. ความเที-ยงธรรมและความรู้ความสามารถอาจถูกมองในลักษณะของความต่อเนื-อง ยิ-งสถานะ

ภายในกิจการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึนโยบายและวิธีการที-เกี-ยวข้องที-สนับสนุน
ความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและระดับของความรู้ความสามารถของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเพิ-มสูงขึR น ทําให้มีความเป็นไปได้มากขึR นที-ผู้ สอบบัญชีอาจใช้ผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบในส่วนต่าง ๆ มากขึRน อย่างไรกต็ามสถานะภายในกิจการ และนโยบายและ
วิธกีารที-เกี-ยวข้องที-สนับสนุนอย่างเข้มแขง็ในความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถ
ชดเชยการขาดความรู้ความสามารถที- เพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ความรู้
ความสามารถในระดับสงูของหน่วยงานตรวจสอบไม่สามารถชดเชยสถานะภายในกจิการ และ
นโยบายและวิธกีารที-เกี-ยวข้องที-สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในได้เช่นกัน 

 
การนาํวิธกีารที-เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ (อ้างถงึย่อหน้าที- 15 (ค)) 
 
ก10. การนาํวิธกีารที-เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ในการวางแผน ปฏิบัติงานควบคุมดูแล 

สอบทานและการจัดทาํเอกสารหลักฐานในกิจกรรมต่าง ๆ จะแบ่งแยกกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จากกิจกรรมการควบคุมที-ใช้ติดตามผลซึ-งอาจถูกปฏิบัติภายใน
กจิการ 

 
ก11. ปัจจัยที-อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้นํา

วิธกีารที-เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ในการวางแผนมาใช้หรือไม่มี ดังนีR  
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• การมีอยู่ ความเพียงพอ และการใช้วิธีการตรวจสอบภายในที-ได้บันทึกไว้เป็นเอกสาร
หลักฐาน หรือแนวทางปฏิบัติที-ครอบคลุมถึงเรื-องต่าง ๆ เช่น การประเมินความเสี-ยง    
แนวการปฏบิัติงาน การจัดทาํเอกสารหลักฐานและการรายงาน ลักษณะและขอบเขตซึ-งเป็น
สดัส่วนกับขนาดและสถานการณ์ของกจิการ 
 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นาํนโยบายและวิธีการการควบคุมคุณภาพที-เหมาะสมมาใช้
หรือไม่ ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือวิธีการตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที- 116 ซึ-ง
อาจนํามาใช้ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน (เช่น ส่วนที-เกี-ยวกับความเป็นผู้นํา ทรัพยากร
บุคคล และการปฏิบัติงาน) หรือข้อกาํหนดด้านการควบคุมคุณภาพในมาตรฐานที-กาํหนด
โดยองค์กรวิชาชีพที-เกี-ยวข้องสาํหรับผู้ตรวจสอบภายใน องค์กรวิชาชีพเหล่านีR อาจกาํหนด
ข้อกาํหนดที-เหมาะสมเช่นการประเมินคุณภาพเป็นระยะจากภายนอก 

 
สถานการณ์ที-ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่สามารถนาํมาใช้ได้ (อ้างถงึย่อหน้าที- 16) 
 
ก12. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่าสถานะภายในกิจการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง

นโยบายและวิธกีารที-เกี-ยวข้องที-สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและระดับของ
ความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ และหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้
วิธกีารที-เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนหรือไม่ อาจบ่งชีRถงึความเสี-ยงเกี-ยวกับคุณภาพของ
ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในว่ามีนัยสาํคัญมากเกินกว่าความเหมาะสมที-จะใช้ผลงาน
ดังกล่าวของหน่วยงานเป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

 
ก13. การพิจารณาปัจจัยในย่อหน้าที- ก7 ย่อหน้า ก8 และย่อหน้า ก11 ของมาตรฐานการสอบบัญชี 

ฉบับนีR โดยพิจารณาแยกจากกนัหรือพิจารณารวมกันมีความสาํคัญ เนื-องจากหลายครัRงที-ปัจจัย
ใดปัจจัยเดียวอาจไม่พอเพียงที-จะสรุปได้ว่าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ
นํามาใช้เพื-อวัตถุประสงค์การตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น สถานะภายในกิจการของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความสาํคัญเป็นการเฉพาะในการประเมินอุปสรรคต่อความเที-ยงธรรมของ   
ผู้ตรวจสอบภายใน หากหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อผู้บริหาร อาจพิจารณาได้ว่ามี
อปุสรรคอย่างมีนัยสาํคัญต่อความเที-ยงธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เว้นแต่ว่าปัจจัยอื-น 
ๆ ตามที-อธิบายไว้ในย่อหน้าที- ก7 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR โดยรวมให้การป้องกนัที-
เพียงพอเพื-อลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที-ยอมรับได้ 

                                                 
16 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที- 1 เรื-อง “การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที-ให้บริการด้านการ

ตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื-อมั-นอื-นตลอดจนบริการเกี-ยวเนื-อง” 
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ก14. นอกจากนัRนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ17 ระบุว่าอุปสรรคที-ตนเองมีส่วนร่วมเกิดขึRนเมื-อ

ผู้สอบบัญชีรับงานการให้บริการตรวจสอบภายในกับลูกค้า และผลของงานบริการตรวจสอบ
ภายในดังกล่าวจะใช้ในการปฏิบั ติงานตรวจสอบ ทัR งนีR เนื- องจากความเป็นไปได้ที-กลุ่ม
ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบจะใช้ผลจากบริการตรวจสอบภายในโดยไม่ทาํการประเมินอย่างเหมาะสม 
หรือไม่ใช้การสังเกตและสงสัยเยี-ยงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับที-เท่ากันกับเมื-อจะใช้ผลงาน
ตรวจสอบภายในซึ-งปฏิบัติโดยกลุ่มบุคคลอื-นที-ไม่ได้เป็นสมาชิกของสาํนักงานตรวจสอบนัRน 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ18กําหนดข้อห้ามซึ-งนํามาใช้ในสถานการณ์เฉพาะ และ      
อุปสรรค์และการป้องกันที-สามารถนํามาใช้เพื- อลดอุปสรรคน้นให้อยู่ในระดับที-ยอมรับได้       
ในสถานการณ์อื-น ๆ 

 
การพิจารณาลกัษณะและขอบเขตของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที�สามารถนํามาใช ้
 
ปัจจัยที-มีผลกระทบต่อการพิจารณาลักษณะและขอบเขตของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที-
สามารถนาํมาใช้ (อ้างถงึย่อหน้าที- 17-19) 

  
ก15. เมื- อผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถนํามาใช้เพื- อ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ข้อพิจารณาประการแรกคือลักษณะและขอบเขตของผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในที-วางแผนไว้ถูกปฏิบัติหรือวางแผนที-จะปฏิบัติเกี-ยวข้องกับกลยุทธ์
การตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบซึ-งผู้สอบบัญชีจัดทาํขึRนตามที-กล่าวในมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 30019 หรือไม่ 

 
ก16. ตัวอย่างของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที-ผู้สอบบัญชีสามารถนํามาใช้รวมถงึผลงาน

ต่อไปนีR  
• การทดสอบความมีประสิทธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 
• วิธกีารตรวจสอบเนืR อหาสาระที-เกี-ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจที-จาํกัด 
• การสงัเกตการณ์ตรวจนับสนิค้าคงหลือ 
• การติดตามรายการผ่านระบบสารสนเทศที-เกี-ยวข้องกบัการรายงานทางการเงิน 
• การทดสอบการปฏบิัติตามข้อบังคับต่าง ๆ 

                                                 
17 คู่มอืประมวลจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี (2012 Edition) ย่อหน้า 290.199 
18 คู่มอืประมวลจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี (2012 Edition) ย่อหน้า 290.195-200 

19 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 300 เรื-อง “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” 
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• ในบางสถานการณ์ การตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยซึ-งเป็น
กิจการที-ไม่มีนัยสําคัญสําหรับกลุ่มกิจการ (โดยไม่ขัดแย้งกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน     
การสอบบัญชี รหัส 600)20 

 
ก17. การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี-ยวกับลักษณะและขอบเขตของการใช้ผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในที-วางแผนไว้ อาจได้รับอิทธิผลจากการประเมินขอบเขตของสถานะภายใน
กิจการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบายและวิธีการที-เกี-ยวข้องที-สนับสนุนความ
เที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตามย่อหน้าที- 18 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR  นอกจากนัRนระดับของดุลยพินิจที-
จาํเป็นในการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผลงานดังกล่าว และความเสี-ยงจากการแสดง
ข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที-ประเมินได้ที-ระดับสิ-งที-ผู้บริหารให้การรับรองไว้ 
เป็นข้อมูลสําคัญที- ใช้ในการพิจารณาของผู้สอบบัญชี นอกจากนัRนยังมีบางสถานการณ์ที-     
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื-อวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
ตามที-กล่าวไว้ในย่อหน้าที- 16 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR  

 
ดุลยพินิจที-ใช้ในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินผล (อ้างถึงย่อหน้าที- 18 (ก) 
และ 30 (ก)) 
 
ก18. การใช้ดุลยพินิจที-มากขึRนในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการประเมินหลักฐาน

การสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจําเป็นต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยตนเองมากขึR นตามที-กล่าวไว้ใน
ย่อหน้าที- 18 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR   เนื-องจากการใช้ผลงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการตรวจสอบที-เหมาะสมอย่างเพียงพอ
แก่ผู้สอบบัญชีได้ 

 
ก19. เนื-องจากผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบเพียงผู้เดียว 

ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที-มีนัยสาํคัญในงานตรวจสอบตามที-กล่าวไว้ในย่อหน้าที- 18     
ดุลยพินิจที-มีนัยสาํคัญรวมถงึเรื-องดังนีR  
• การประเมินความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 
• การประเมินความเพียงพอของการทดสอบที-ปฏบิัติ 

                                                 
20 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 600 เรื-อง “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถงึ

งานของผู้สอบบัญชีอื-น” 
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• การประเมินความเหมาะสมของการใช้ข้อสมมติเรื-องการดาํเนินงานต่อเนื-องของผู้บริหาร 
• การประเมินประมาณการทางบัญชีที-นัยสาํคัญ และ 
• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และเรื-องอื-นที-มีผลกระทบ

ต่อรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
ความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที-ประเมินไว้ (อ้างถงึย่อหน้าที- 18 
(ข)) 
 

ก20. สําหรับยอดคงเหลือของบัญชี ประเภทของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลบางรายการ        
ความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที-ได้ประเมินไว้ในระดับสิ-งที-
ผู้บริหารให้การรับรองไว้ในระดับที-สูงขึRน การใช้ดุลยพินิจในระดับที-สูงขึR นในการวางแผน และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินผลที-เกี-ยวข้อง ในสถานการณ์เหล่านีR ผู้สอบบัญชีมี
ความจาํเป็นต้องปฏิบัติงานด้วยตนเองมากขึRนตามที-กล่าวในย่อหน้าที- 18 ของมาตรฐานการ
สอบบัญชีฉบับนีR  และลดการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื-อให้ได้มาซึ-งหลักฐาน
การสอบบัญชีที-เหมาะสมอย่างเพียงพอ นอกจากนัRน ดังที-ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบ
บัญชีรหัส 20021 ความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที-ได้
ประเมินไว้ในระดับที-สูงขึR น ผู้สอบบัญชีต้องการหลักฐานการสอบบัญชีที-น่าเชื-อถือในระดับที-
สงูขึRนด้วย ดังนัRนผู้สอบบัญชีมีความจาํเป็นที-จะต้องปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

 
ก21. มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 315 (ปรับปรุง)22 อธิบายเกี-ยวกบัความเสี-ยงที-มีนัยสาํคัญที-ทาํให้ 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเรื-องการตรวจสอบเป็นพิเศษ และความสามารถของผู้สอบบัญชีในการ
ใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที-เกี-ยวข้องกับความเสี-ยงที-มีนัยสาํคัญจะถูกจาํกัดเพียง
วิธีการตรวจสอบที-เกี-ยวข้องกับการดุลยพินิจอย่างจาํกัด นอกจากนัRนในกรณีที-ความเสี-ยงจาก
การแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญไม่ได้อยู่ในระดับตํ-า การนําผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดความเสี-ยงในการสอบบัญชีให้
อยู่ในระดับตํ-าที-ยอมรับได้และไม่สามารถหักล้างความต้องการของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงาน
ทดสอบบางส่วนด้วยตนเองได้ 

   

                                                 
21
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 200 ย่อหน้าที- ก29 

22
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที- 4 (ง) 
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ก22. การปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบตามที-ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR  อาจทาํให้
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที-
ประเมินได้ซํRา ดังนัRนอาจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความจาํเป็นต้องพิจารณาว่าจะนาํเอาผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้หรือไม่ และนาํมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR ไปใช้หรือไม่ 

 
การติดต่อสื-อสารกบัผู้มีหน้าที-กาํกบัดูแล (อ้างถงึย่อหน้าที- 20) 
 
ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26023 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื-อสารกับผู้มีหน้าที-กาํกบั

ดูแลเกี-ยวกับภาพรวมของขอบเขต และระยะเวลาการตรวจสอบที-วางแผนไว้ การวางแผนในการ
ใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ-งของกลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมของ
ผู้สอบบัญชีและเกี-ยวข้องกบัผู้มีหน้าที-กาํกบัดูแลที-จะต้องเข้าใจวิธีการตรวจสอบที-นาํเสนอ 

 
การใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 
การปรึกษาหารือและการร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที- 21) 
 
ก24. ในการปรึกษาหารือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี-ยวกับการใช้ผลงานตามที-วางแผนไว้ตาม

หลักการความร่วมมือในกิจกรรม อาจมีประโยชน์ที-จะระบุถงึเรื-องดังนีR  
• ระยะเวลาของงานดังกล่าว 
• ลักษณะของงานที-ปฏิบัติ 
• ขอบเขตที-ครอบคลุมโดยการตรวจสอบ 
• ความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (และในกรณีที-เกี-ยวข้อง ระดับสาระสาํคัญของ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล ) และความมี
สาระสาํคัญในระดับปฏบิัติการ 

• วิธกีารที-จะใช้ในการเลือกรายการและการกาํหนดจาํนวนตัวอย่าง 
• เอกสารหลักฐานของงานที-ทาํ  
• วิธปีฏบัิติในการสอบทานและการรายงาน 

 
 
 
 
 
 

                                                 
23
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 260 ย่อหน้าที- 15 
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ก25. การร่วมมือระหว่างผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสทิธผิลเมื-อ ตัวอย่างเช่น 
• มีการปรึกษาหารือในรอบระยะเวลาที-เหมาะสมตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ 
• ผู้สอบบัญชีแจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี-ยวกบัเรื-องที-สาํคัญใด ๆ ที-อาจมีผลกระทบต่อ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• ผู้สอบบัญชีได้รับแจ้งให้ทราบถงึและสามารถเข้าถงึรายงานการตรวจสอบภายในที-เกี-ยวข้อง 

และได้รับแจ้งเกี-ยวกบัเรื-องที-สาํคัญใด ๆ ที-ผู้ตรวจสอบภายในทราบเมื-อเรื-องเหล่านัRนอาจมี
ผลกระทบต่องานของผู้สอบบัญชี เพื-อให้ผู้สอบบัญชีสามารถพิจารณาสิ-งที-เกี-ยวข้องกับเรื-อง
ที-กล่าวในงานตรวจสอบ 

 
ก26. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20024 ให้ความสําคัญกับการวางแผนและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีโดยใช้การสังเกตและสงสัยเยี-ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ รวมถึงการ
เตรียมพร้อมสาํหรับข้อมูลที-อาจนํามาสู่คําถามเกี-ยวกับความน่าเชื-อถือของเอกสารหลักฐาน 
และการตอบสนองต่อการสอบถามที-ถูกใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี ดังนัRนการติดต่อสื-อสาร
กับหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดงานตรวจสอบ อาจจะเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในนํา
เรื- องต่าง ๆ ที-อาจส่งผลกระทบต่องานของผู้สอบบัญชีมาสู่ความสนใจของผู้ สอบบัญชี25     
ผู้สอบบัญชีจึงสามารถที-จะคํานึงถึงข้อมูลดังกล่าวในการระบุและประเมินความเสี-ยงจากการ
แสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ นอกจากนัRนหากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อบ่งชีR
ความเสี-ยงที-สงูขึRนจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของงบการเงิน หรือ
อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการทุจริตจริงหรือเป็นข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยว่าทุจริต ผู้ สอบบัญชี
สามารถคํานึงถึงข้อมูลดังกล่าวในการระบุความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน
เป็นสาระสาํคัญตามที-กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24026 

 
 
 
 
 

                                                 
24
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 200 ย่อหน้าที- 15 และ ก18 

25
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที- ก116 

26
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที- ก11 ซึ-งเกี-ยวเนื-องกบั มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 
240 เรื-อง “ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีเกี-ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” 
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วิธีการในการพิจารณาความเพียงพอของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที- 23-
24) 
 
ก27. วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที-ใช้สาํหรับเนืR องานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรวมซึ-ง

ผู้สอบบัญชีวางแผนจะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลคุณภาพโดยรวมของผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและความเที-ยงธรรมของการปฏบิัติงาน 

 
ก28. วิธกีารตรวจสอบที-ผู้สอบบัญชีอาจปฏบิัติ เพื-อประเมินคุณภาพของผลงานที-ทาํ และข้อสรุปที-ได้

จากหน่วยงานตรวจสอบภายในอื-นเพิ-มเติมจากการปฏบิัติซํRาตามที-กล่าวไว้ในย่อหน้า 24 มีดังนีR  
• การสอบถามบุคคลที-เหมาะสมภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• การสังเกตการณ์วิธีการปฏบัิติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• การสอบทานแนวการสอบบัญชีและกระดาษทาํการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
ก29. ดุลยพินิจในระดับที-สงูขึRน ความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที-

ประเมินได้ระดับที-สงูขึRน สถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและ
วิธกีารที-เกี-ยวข้องสนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในระดับที-ตํ-าลง หรือระดับของ
ความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับที-ตํ-าลง ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการ
ตรวจสอบมากขึRนในการตรวจสอบเนืR องานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที-ใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจที-จะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ได้มาซึ-งหลักฐานการสอบบัญชีที-
เหมาะสมอย่างเพียงพออนัเป็นพืRนฐานของความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 
การปฏบิัติซํRา (อ้างถงึย่อหน้าที- 24) 
 
ก30. เพื-อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR  การปฏิบัติซํRาเกี-ยวข้องกบัการที-ผู้สอบบัญชี

ปฏิบั ติตามวิธีการอย่างอิสระเพื- อยืนยันข้อสรุปที- ไ ด้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์นีRอาจสามารถบรรลุได้ โดยการตรวจสอบรายการที-ได้ตรวจสอบแล้วโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือกรณีที-เป็นไปไม่ได้ การตรวจสอบรายการที-คล้ายกันที-ไม่ได้ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในในจาํนวนที-พอเพียงกส็ามารถบรรลุวัตถุประสงค์นีR ได้ การปฏิบัติ
ซํRาให้หลักฐานที-น่าเชื-อถอืเกี-ยวกบัความเพียงพอของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเมื-อ
เปรียบเทียบกับวิธีการอื-นที-ผู้สอบบัญชีอาจปฏิบัติในย่อหน้าที- ก28 ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจไม่
มีความจาํเป็นที-จะปฏิบัติซํRาในส่วนของงานที-หน่วยงานตรจสอบภายในใช้การตรวจสอบโดยการ
ปฏิบัติซํRา แต่การปฏิบัติซํRาในบางงานนัRนจําเป็นสาํหรับการเนืR องานของหน่วยงานตรวจสอบ
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ภายในโดยภาพรวมที- ผู้สอบบัญชีวางแผนจะนําผลงานมาใช้ตามที-กล่าวในย่อหน้าที- 24 โดย
ผู้สอบบัญชีอาจเน้นการปฏิบัติซํRาในเรื-องที-หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก
ในการวางแผน การปฏิบัติงานและการประเมินผลของวิธีการตรวจสอบในเรื-องที-มีความเสี-ยง
จากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญสงู 

 

 
การพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายในหรือไม่ ในเรื0องใด และมีขอบเขต
เพียงใด 
 
การพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายในเพื�อวตัถุประสงค์การตรวจสอบหรือไม่ 
(อา้งถึงย่อหนา้ที � 5 และ 26-28)  
 
ก31. ในประเทศที-ผู้สอบบัญชีถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในการขอความช่วยเหลือโดยตรงจาก

ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องพิจารณาว่าการห้ามดังกล่าวครอบคลุมถึง
ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือไม่ หากครอบคลุมถึงจะต้องระบุเรื-องดังกล่าวในการ
ติดต่อสื-อสารถงึผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม27 

 
ก32. ตามที-ระบุไว้ในย่อหน้าที- ก7 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR  ความเที-ยงธรรม หมายถึง 

ความสามารถที-จะปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้โดยไม่มีความลําเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรืออิทธิพลที-ไม่เหมาะสมจากผู้อื-นในการครอบงาํดุลยพินิจเยี-ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการ
ประเมินอุปสรรคที-มีนัยสาํคัญที-มีอยู่ต่อความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจัยต่อไปนีR
อาจมีส่วนเกี-ยวข้อง 
• ขอบเขตของสถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร และนโยบายและวิธีการที-

เกี-ยวข้องสนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน28 
• ครอบครัวและความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที-ทาํงาน หรือมีความรับผิดต่อสิ-งที- เกิดขึR น

ภายในกจิการที-งานนัRนเกี-ยวข้อง 
• ความเกี-ยวข้องกบัหน่วยงานหรือแผนกภายในกจิการที-งานนัRนเกี-ยวข้อง 
• ผลประโยชน์ทางการเงินที-มีนัยสาํคัญภายในกิจการนอกเหนือจากค่าตอบแทนบนเงื-อนไข

เดียวกนักบัที-นาํมาใช้กบัพนักงานคนอื-นในระดับตาํแหน่งหน้าที-ที-คล้ายกนั 

                                                 
27
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 600 ย่อหน้าที- 40(ข) 

28
 โปรดดูย่อหน้าที- ก7 
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ข้อมูลหรือเนืR อหาที-ออกโดยองค์กรวิชาชีพที-เกี-ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายในอาจให้แนวทาง
เพิ-มเติมที-เป็นประโยชน์  

 
ก33. ในบางสถานการณ์ซึ-งความมีนัยสาํคัญของอุปสรรคที-มีต่อความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ

ภายในอยู่ในลักษณะที-ไม่มีสิ-งป้องกันเพื-อลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที-ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น 
เนื-องจากความเพียงพอของสิ-งป้องกันได้รับอิทธิพลจากความมีนัยสาํคัญของงานในบริบทของ
การตรวจสอบ  ย่อหน้าที- 30 (ก) และ (ข) ห้ามขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบ
ภายในที-เกี-ยวกับการปฏิบัติงานที-เกี-ยวกับการใช้ดุลยพินิจที-มีนัยสาํคัญในการตรวจสอบ หรือที-
เกี-ยวข้องกับส่วนที-มีความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที-
ประเมินไว้สูงซึ-งต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานตรวจสอบที-เกี-ยวข้อง หรือประเมินหลักฐาน
การสอบบัญชีที-รวบรวมได้มีเกินกว่าจะถูกจาํกัดได้ กรณีนีR ทาํให้ผลงานที-เกี-ยวข้องก่อให้เกิด
อุปสรรคจากการตรวจสอบหรือสอบทานงานที-ตนเองมีส่วนร่วม ซึ- งเป็นเหตุผลทําให้              
ผู้ตรวจสอบภายในถูกห้ามมิให้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามที-กล่าวไว้ในย่อหน้าที- 30 (ค)   
และ (ง) 

 
ก34. ในการประเมินระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจัยหลายปัจจัยในย่อหน้าที- 

ก8 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR อาจมีส่วนเกี-ยวข้อง และถูกนํามาใช้ในบริบทของ         
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนและงานที-ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนได้รับมอบหมาย 

 
 

การพิจารณาลกัษณะและขอบเขตของการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน (อา้งถึงย่อหนา้ที � 
29-31)  
 

ก35. ย่อหน้าที- ก15-ก22 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR ให้แนวทางที-เกี-ยวข้องในการพิจารณา
ลักษณะและขอบเขตของงานที-อาจจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏบิัติ 

 
ก36. ในการพิจารณาลักษณะของงานที-อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ สอบบัญชีต้อง

ระมัดระวังในการจาํกดังานดังกล่าวในส่วนที-เหมาะสมที-จะมอบหมาย ตัวอย่างของกจิกรรมหรือ
งานที-อาจไม่เหมาะสมที-จะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในรวมถึงงานดังนีR  
• การปรึกษาหารือเกี-ยวกับความเสี-ยงของการทุจริต อย่างไรกดี็ผู้สอบบัญชีอาจสอบถาม     

ผู้ตรวจสอบภายในเกี-ยวกับความเสี-ยงของการทุจริตในองค์กรตามที-กล่าวในมาตรฐาน   
การสอบบัญชีรหัส 315 (ปรับปรุง)29 

                                                 
29
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที- 6 (ก) 
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• การพิจารณาเกี-ยวกบัวิธีการตรวจสอบที-ไม่สามารถคาดเดาได้ตามที-กาํหนดโดยมาตรฐาน
การสอบบัญชีรหัส 240 

 
ก37. ตามที-กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 50530 ผู้สอบบัญชีต้องมีการควบคุมการขอ

คาํยืนยันจากบุคคลภายนอกและประเมินผลการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกนัRน ดังนัRนจึงไม่
เหมาะสมที-จะมอบหมายความรับผิดชอบนีRแก่ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างไรกด็ีผู้ตรวจสอบภายใน
อาจช่วยในการให้ข้อมูลที-จาํเป็นกับผู้สอบบัญชีในการแก้ปัญหาเกี-ยวกับข้อยกเว้นที-เกดิขึRนจาก
คาํยืนยันที-ตอบกลับมา 

 
ก38. ระดับของดุลยพินิจที-เกี-ยวข้องและความเสี-ยงจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคัญมีส่วนเกี-ยวเนื-องในการพิจารณางานที-อาจมอบหมายให้กบัผู้ตรวจสอบภายในเพื-อให้
ความช่วยเหลือทางตรง ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที-การประเมินมูลค่าของลูกหนีR ถูกประเมิน
ว่าเป็นเรื-องที- มีความเสี-ยงสูง ผู้สอบบัญชีสามารถมอบหมายการตรวจสอบความถูกต้องของ   
การจัดอายุหนีR ให้กับผู้ตรวจสอบภายในเพื-อให้ความช่วยเหลือโดยตรงได้ อย่างไรกด็ีเนื-องจาก
การประเมินความเพียงพอของค่าเผื-อหนีR สงสัยจะสูญจากเกณฑ์การจัดอายุหนีR อาจเกี-ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจที-เกินกว่าปกติ จึงไม่เหมาะสมที-จะมอบหมายส่วนงานหลังให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายในเพื-อให้ความช่วยเหลือโดยตรง 

 

ก39. ถงึแม้ว่ามีการกาํหนดทศิทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี แต่การขอความ
ช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้ที-เกี-ยวกับ
ความเป็นอสิระของงานของผู้สอบบัญชี 

 
การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน (อา้งถงึย่อหนา้ที0 34) 
 
ก40. ผู้ตรวจสอบแต่ละคนในหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่เป็นอิสระจากกิจการเช่นเดียวกันกับ   

ผู้สอบบัญชีซึ-งมีข้อกาํหนดให้เป็นอสิระในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน การกาํหนดทิศทาง 
การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีกับงานที-ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในที-ให้
ความช่วยหลือโดยตรงจึงมีลักษณะที-ความแตกต่างและกว้างกว่าที-สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบปฏบิัติงานนัRนด้วยตนเอง 

 

                                                 
30
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 505 เรื-อง “การขอคาํยืนยนัจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้าที- 7 และ 16 
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ก41. ในการกาํหนดทิศทางให้ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีอาจเตือนผู้ตรวจสอบภายในให้
ระบุประเด็นทางบัญชีและประเด็นการตรวจสอบระหว่างการตรวจสอบต่อผู้สอบบัญชี ในการ
สอบทานงานที-ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายใน ข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีรวมถึง หลักฐานที-
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือไม่ และ หลักฐานนัRนสนับสนุนข้อสรุปหรือไม่ 
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การปรบัปรุงมาตรฐานที0เกี0ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกนั 
 
หมายเหตุ: ส่วนต่อไปนีR ป็นการแก้ไขมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที- 1 และมาตรฐานการสอบ
บัญชีอื-น ๆ อันเนื-องมาจากการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) เรื-อง “การใช ้
ผลงานของผูต้รวจสอบภายใน” การแก้ไขปรับปรุงนีR ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบ
บัญชีที-เริ-มในหรือหลังวันที- 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ลาํดับเลขที-ของหมายเหตุข้างท้ายในข้อที-ปรับปรุง
เหล่านีR ไม่เป็นลําดับเลขที- เดียวกันกับมาตรฐานการสอบบัญชีที- จะถูกแก้ไข ดังนัRน ควรอ้างอิงกับ
มาตรฐานการสอบบัญชีนัRน ๆ 
 
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัที0 1 เรื0อง การควบคุมคุณภาพสําหรบัสํานกังานที0ใหบ้ริการดา้น
การตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานใหค้วามเชื0อมั 0นอื0นตลอดจนบริการเกี0ยวเนื0อง 
 

คําจํากดัความ 
 

12. ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับนีR  คาํศัพท์ต่อไปนีR มีความหมายดังนีR  
(ฉ) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง หุ้นส่วนและบุคลากรทุกคนที-ปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลอื-นที-

ได้รับการว่าจ้างโดยสาํนักงานหรือสาํนักงานเครือข่ายให้ปฏิบัติงานในงานที-ให้บริการ
นัRนทัRงนีR ไม่รวมถึงผู้ เชี-ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีที-ได้รับการว่าจ้างโดยสาํนักงาน
หรือสาํนักงานเครือข่าย คําว่า “กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน” ไม่รวมถึงบุคคลภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของลูกค้าผู้ซึ-งให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่องานตรวจสอบกรณีที-
ผู้สอบบัญชีปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง )31 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 610 (ปรับปรุง) เรื-อง “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” กาํหนดข้อจาํกดัใน
การใช้ความเชื-อช่วยโดยตรง มาตรฐานการสอบบญัชียงัตระหนกัถงึการที-ผู้สอบบญัชีอาจถูกห้ามโดยกฎหมายและ
ข้อบงัคับในการได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ดังนัRนการขอความช่วยเหลอืโดยตรงอาจถูก
จาํกดัในสถานการณท์ี-ได้รับอนุญาตเท่านัRน 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 220 - การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน 

 
คําจํากดัความ 
  
7. เพื-อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปนีR มีความหมายดังนีR  

(ง) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานทุกคนที-ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
รวมถึงบุคคลอื-นที-ได้รับการว่าจ้างโดยสาํนักงานหรือสาํนักงานเครือข่ายซึ-งปฏิบัติงานตรวจสอบใน
งานตรวจสอบนัRน ทัRงนีR  ไม่รวมถึงผู้ เชี-ยวชาญภายนอกสาํนักงานของผู้สอบบัญชี ที-ได้รับการว่าจ้างโดย
สาํนักงานหรือสาํนักงานเครือข่าย32 คําว่า “กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน” ไม่รวมถึงบุคคลภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของลูกค้าผู้ ซึ-งให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่องานตรวจสอบกรณีที- ผู้สอบบัญชี
ปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)33 

 
มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 260 – การสื0อสารกบัผูมี้หนา้ที0ในการกํากบัดูแล 
 
ก14.  เรื-องการวางแผนอื-น ๆ ที-อาจจะเหมาะสมที-จะนํามาหารือร่วมกับผู้มีหน้าที-ในการกาํกับดูแล 

รวมถงึ 
• กรณีที-กิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอบเขตของผู้สอบบัญชีที-จะใช้ผลงานของการ

ตรวจสอบภายใน และวิธีการที-ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถทาํงานร่วมกัน
อย่างดีที-สุดในลักษณะที-เป็นประโยชน์และส่งเสริมซึ-งกันและกัน และลักษณะและขอบเขต
ของขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในตามที-ได้วางแผนไว้34 

 
 
 
 
 
 

                                                 
32  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้ เชี-ยวชาญของผู้สอบบญัชี” ย่อหน้าที- 6(ก) ให้คาํนยิาม ของ

คาํว่า “ผู้เชี-ยวชาญของผู้สอบบญัชี” 
33
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 610 (ปรับปรงุ) เรื-อง “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” กาํหนดข้อจาํกดัในการ
ใช้ความช่วยเหลือโดยตรง มาตรฐานการสอบบญัชยัีงตระหนกัถึงการที-ผู้สอบบญัชีอาจถูกห้ามโดยกฎหมายและ
ข้อบงัคับในการได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ดังนัRนการขอความช่วยเหลอืโดยตรงอาจถูก
จาํกดัในสถานการณท์ี-ได้รับอนุญาตเท่านัRน 

34  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 610 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที- 20 และ 31   
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 300 - การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 
 
ภาคผนวก  
 
  
ลกัษณะของงานสอบบญัชี 
…  

• กิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ถ้าใช่ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในส่วนใดหรือขอบเขตใดที-สามารถนาํมาใช้ได้ หรือผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้
ความช่วยเหลือโดยตรงต่อผู้สอบบัญชีสาํหรับวัตถุประสงค์การตรวจสอบได้หรือไม่  

… 
 
 
มาตรฐานการสอบบญัชีระหว่างประเทศ รหสั 600 - ขอ้พิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบ          
งบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผูส้อบบญัชีอื0น  

 
ภาคผนวก 5 
 
ขอ้กําหนดและขอ้มูลเพิ0มเติมที0รวมอยูใ่นหนงัสือคําสั 0งงานของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 
 
ขอ้มูลที�กาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบญัชฉีบบันี� ที �แจง้ไปยงัผูส้อบบญัชีของกิจการภายในกลุ่ม แสดงไว ้
เป็นตัวอกัษรเอียง 
  
 

ข้อมูลที-เกี-ยวกบัการวางแผนงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม 
• ข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณซึ-งเกี-ยวข้องกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะข้อกาํหนด

เรื-องความเป็นอิสระ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที-ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการถูกห้ามโดยกฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้ขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม
กิจการพิจารณาว่าการห้ามดังกล่าวครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือไม่ 
หากใช่ จะต้องระบุเรื-องดังกล่าวในการติดต่อสื-อสารกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม35 

 

                                                 
35
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 610 (ปรับปรุง) เรื-อง “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้าที- ก31 


