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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220
การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน
สารบัญ
ย่อหน้าที#

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT
ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
วันถือปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
คําจํ ากัดความ
ข้อกําหนด
ความรับผิดชอบของผู้นาํ ต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ
ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที+เกี+ยวข้ อง
การตอบรับงานและการคงไว้ ซ+ึงความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและงานตรวจสอบ
การมอบหมายงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การติดตามผล
การจัดทําเอกสารหลักฐาน

1
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5
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7
8
9-11
12-13
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15-22
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอืน#
ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของผู้นาํ ต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ
ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที+เกี+ยวข้ อง
การตอบรับงานและการคงไว้ ซ+ึงความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและงานตรวจสอบ
การมอบหมายงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การติดตามผล
การจัดทําเอกสารหลักฐาน

ก1-ก2
ก3
ก4-ก7
ก8-ก9
ก10-ก12
ก13-ก31
ก32-ก34
ก35

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ควรอ่านร่ วมกับ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี2
1.

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นีT เกี+ ย วข้ อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบโดยเฉพาะของผู้ ส อบบั ญ ชี
เกี+ยวกับวิ ธีปฏิบัติในการควบคุ มคุ ณภาพการตรวจสอบงบการเงิน และเกี+ยวข้ องกับความ
รับผิดชอบของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ (ถ้ ามี) มาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนีTต้องอ่านร่วมกับข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที+เกี+ยวข้ อง

ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ
2.

ระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพและนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพเป็ นความ
รั บผิดชอบของสํานักงานสอบบัญชี โดยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที+ 1 กําหนดให้
สํา นั ก งานมี ภาระหน้ าที+ในการจั ดให้ มีแ ละคงไว้ ซ+ึ งระบบการควบคุ มคุ ณภาพเพื+ อให้ ความ
เชื+อมั+นอย่างสมเหตุสมผลแก่สาํ นักงานว่า
(ก) สํานักงานและบุคลากรของสํานั กงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชี พและข้ อกําหนดทาง
กฎหมายที+เกี+ยวข้ อง และ
(ข) รายงานที+ อ อกโดยสํา นั ก งานหรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ท+ี รั บ ผิ ด ชอบงานตรวจสอบมี ค วาม
เหมาะสมกับสถานการณ์นTัน ๆ1
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นีT อยู่ บ นหลั ก การที+ ว่ า สํา นั ก งานต้ อ งปฏิบั ติต ามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ ฉบับที+ 1 (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก1)

3.

ในบริ บทของระบบการควบคุ มคุ ณภาพของสํานั ก งาน กลุ่ มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบมีความ
รั บผิดชอบในการนําวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที+เกี+ยวข้ องกับงานตรวจสอบไปปฏิบัติ
และจัดหาข้ อมูลที+เกี+ยวข้ องให้ แก่สาํ นักงานเพื+ อช่ วยสนับสนุ นระบบการควบคุมคุณภาพของ
สํานักงานในส่วนที+เกี+ยวข้ องกับความเป็ นอิสระ

4.

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีสทิ ธิเชื+อถือระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงาน เว้ นแต่ข้อมูล
จากสํานักงานหรือแหล่งอื+นจะชีTแนะไว้ เป็ นอย่างอื+น (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก2)

วันถือปฏิบตั ิ
5.

1

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท+เี ริ+ม
ในหรือหลังวันที+ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที+ 1 “การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที+ให้ บริการด้ านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ ความเชื+อมั+นอื+นตลอดจนบริการเกี+ยวเนื+อง” ย่อหน้ าที+ 11
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วัตถุประสงค์
6.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือเพื+อนําวิธปี ฏิบัติในการควบคุมคุณภาพไปปฏิบัติในระดับของ
งานตรวจสอบ เพื+อให้ ความเชื+อมั+นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผ้ ูสอบบัญชีว่า
(ก) งานตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกําหนดทางกฎหมายที+เกี+ยวข้ อง และ
(ข) รายงานของผู้สอบบัญชีท+อี อกมีความเหมาะสมกับสถานการณ์นTัน ๆ

คําจํ ากัดความ
7.

2

เพื+อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนีTมีความหมายดังนีT
(ก) ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบ2 หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื+นในสํานักงานซึ+ง
เป็ นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานตรวจสอบนัTน และรับผิดชอบต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชี และในบางสถานการณ์อาจเป็ นผู้ท+มี ีอาํ นาจหน้ าที+ท+เี หมาะสม
จากองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานตามกฎหมาย หรือหน่วยงานกํากับดูแล
(ข) การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการที+ออกแบบมา
เพื+อจัดให้ มีการประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์ ในหรือก่อนวันที+ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เกี+ยวกับการใช้ ดุลยพินิจที+สาํ คัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและข้ อสรุปที+ได้ ท+ใี ช้ ใน
การจัดทํารายงานของผู้สอบบัญชี กระบวนการการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
ตรวจสอบนีTใช้ สาํ หรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนและการตรวจสอบ
อื+น (ถ้ ามี) ที+สาํ นักงานพิจารณาแล้ วเห็นว่าต้ องมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
ตรวจสอบ
(ค) ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื+นในสํานักงาน
บุ คคลภายนอกที+มีคุณ สมบั ติเหมาะสม หรื อกลุ่ มผู้ ป ฏิบัติงานที+ประกอบด้ วยบุ คคล
ดังกล่ าว ทัTงนีT บุ คคลนัT นต้ อ งไม่ เป็ นส่วนหนึ+ งของกลุ่ มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบ และมี
ประสบการณ์ แ ละอํา นาจหน้ าที+ ท+ี เ พี ย งพอและเหมาะสมในการประเมิ น อย่ า งมี
หลักเกณฑ์เกี+ยวกับการใช้ ดุลยพินิจที+สาํ คัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและข้ อสรุป
ที+ได้ ท+ใี ช้ ในการจัดทํารายงานของผู้สอบบัญชี

ในกรณีท+เี หมาะสม ให้ อ้างอิงคําว่า “ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบ” “หุ้นส่วน” และ “สํานักงาน” กับ
คําที+เหมือนกันในภาครัฐ
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(ง) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานทุกคนที+ปฏิบัติงานตรวจสอบ
รวมถึงบุคคลอื+นที+ได้ รับการว่ าจ้ างโดยสํานักงานหรือสํานักงานเครื อข่ายซึ+งปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในงานตรวจสอบนัTน ทัTงนีT ไม่รวมถึงผู้เชี+ยวชาญภายนอกสํานักงานของผู้สอบบัญชี
ที+ได้ รับการว่าจ้ างโดยสํานักงานหรือสํานักงานเครือข่าย3
(จ) สํานักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ห้ างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือองค์กร
รูปแบบอื+นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(ฉ) การตรวจทาน หมายถึง วิธีปฏิบัติท+ถี ูกออกแบบมาเพื+อให้ ได้ หลักฐานเกี+ยวกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของสํานักงานโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ในงานตรวจสอบที+เสร็จสิTนแล้ ว
(ช) บริษัทจดทะเบียน หมายถึง กิจการที+มีห้ ุน ตราสารทุน หรือตราสารหนีT ที+เสนอราคาหรือ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีการซืTอขายภายใต้ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
หรือหน่วยงานอื+นที+เทียบเท่า
(ซ) การติดตามผล หมายถึง กระบวนการที+ประกอบด้ วยการพิจารณาและการประเมินระบบ
การควบคุมคุณภาพของสํานักงานอย่างต่อเนื+อง รวมถึงการเลือกงานตรวจสอบที+เสร็จสิTน
แล้ วมาตรวจทานเป็ นประจํา ซึ+งออกแบบมาเพื+อให้ ความเชื+อมั+นอย่างสมเหตุสมผลแก่
สํานักงานว่าระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานได้ มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
(ฌ) สํานักงานเครือข่าย หมายถึง สํานักงานหรือหน่วยงานที+อยู่ในเครือข่าย
(ญ) เครือข่าย หมายถึง โครงสร้ างขนาดใหญ่ท+ี
(1) มีวัตถุประสงค์ท+ใี ห้ ความช่วยเหลือซึ+งกันและกัน และ
(2) มีวัตถุประสงค์ท+ชี ัดเจนเพื+อการทํากําไรหรื อการปั นส่วนค่าใช้ จ่าย หรือมีการถือ
หุ้น การควบคุมหรื อการบริ หารร่ วมกัน มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุม
คุณภาพร่วมกัน มีกลยุทธ์ทางธุรกิจร่ วมกัน มีการใช้ ช+ ือทางการค้ าร่ วมกัน หรือมี
ทรัพยากรทางวิชาชีพที+เป็ นส่วนสําคัญร่วมกัน
(ฎ) หุ้นส่วน หมายถึง บุคคลผู้มีอาํ นาจหน้ าที+กระทําการผูกพันสํานักงานในเรื+องที+เกี+ยวกับ
การปฏิบัติงานบริการทางวิชาชีพ
(ฏ) บุคลากร หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงาน
(ฐ) มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานการสอบบัญชีและข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที+
เกี+ยวข้ อง
(ฑ) ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที+เกี+ยวข้ อง หมายถึง ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที+กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบต้ องปฏิบัติตาม

3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ ผลงานของผู้เชี+ยวชาญของผู้สอบบัญชี” ย่อหน้ าที+ 6(ก) ให้ คาํ นิยาม
ของคําว่า “ผู้เชี+ยวชาญของผู้สอบบัญชี”
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(ฒ) พนักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพที+มิใช่ห้ ุนส่วน ทัTงนีTรวมถึงผู้เชี+ยวชาญที+สาํ นักงาน
ว่าจ้ าง
(ณ) บุคคลภายนอกที+มีคุณสมบัติเหมาะสม หมายถึง บุคคลภายนอกสํานักงานที+มีความรู้
และความสามารถที+จ ะปฏิบั ติ หน้ า ที+เ ป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ท+ีรั บ ผิ ด ชอบงานตรวจสอบได้
ตัวอย่างเช่น หุ้ นส่วนจากสํานักงานอื+น หรื อพนักงานที+มีประสบการณ์ท+ีเหมาะสมของ
องค์กรวิชาชีพบัญชีท+ีมีสมาชิกที+อาจปฏิบัติงานตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินในอดีตได้
หรือขององค์กรที+ให้ บริการการควบคุมคุณภาพที+เกี+ยวข้ อง

ข้อกําหนด
ความรับผิดชอบของผูน้ าํ ต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ
8.

ผู้สอบบัญชีท+ีรับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องรั บผิดชอบต่อคุณภาพโดยรวมของงานตรวจสอบ
แต่ละงานที+ผ้ ูสอบบัญชีผ้ ูนTันได้ รับมอบหมาย (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก3)

ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณทีเ# กีย# วข้อง
9.

ตลอดระยะเวลาของงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีท+ีรับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องคงไว้ ซ+ึงความ
ระมัดระวัง โดยการสังเกตการณ์และการสอบถามที+จาํ เป็ น เพื+อให้ ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที+เกี+ยวข้ องของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที+ ก4–ก5)

10. หากผู้ สอบบัญชีท+ีรับผิดชอบงานตรวจสอบได้ รับทราบเรื+ อ งต่าง ๆ จากระบบการควบคุม
คุณภาพของสํานักงานหรือจากแหล่งอื+น ที+แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ได้
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที+เกี+ยวข้ อง ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบต้ อง
พิ จ ารณาถึ ง การดํา เนิ น การที+เ หมาะสมโดยการขอคํา ปรึ ก ษากับ บุ คลากรอื+ น ในสํา นั ก งาน
(อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก5)
ความเป็ นอิ สระ
11. ผู้สอบบัญชีท+รี ั บผิดชอบงานตรวจสอบต้ องได้ มาซึ+งข้ อสรุปเกี+ยวกับการปฏิบัติตามข้ อกําหนด
เรื+ อ งความเป็ นอิ ส ระที+เ กี+ ย วข้ อ งกั บ งานตรวจสอบ ในการนีT ผู้ ส อบบั ญ ชี ท+ีรั บ ผิ ด ชอบงาน
ตรวจสอบต้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก5)
(ก) ได้ มาซึ+งข้ อมูลที+เกี+ยวข้ องจากสํานักงานและสํานักงานเครื อข่าย (ถ้ ามี) เพื+ อระบุและ
ประเมินสถานการณ์และความสัมพันธ์ท+กี ่อให้ เกิดอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ
(ข) ประเมินข้ อมูลเกี+ยวกับการฝ่ าฝื นนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี+ยวกับความเป็ นอิสระของ
สํานักงานที+พบ (ถ้ ามี) เพื+ อพิ จารณาว่ าการฝ่ าฝื นดังกล่ าวก่อให้ เกิดอุปสรรคต่อความ
เป็ นอิสระสําหรับงานตรวจสอบนัTนหรือไม่ และ
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(ค) ดํา เนิ นการตามความเหมาะสมเพื+ อกําจั ดหรื อลดอุ ปสรรคดั งกล่ า วให้ อ ยู่ ในระดั บ ที+
ยอมรั บ ได้ โดยการใช้ มาตรการการป้ องกัน หรื อถอนตั วจากงานตรวจสอบนัT น หาก
พิ จารณาแล้ วเห็นว่ าการถอนตัวเหมาะสมและสามารถกระทําได้ ภายใต้ กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับที+เกี+ยวข้ อง ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องรายงานการไม่สามารถ
แก้ ไขเรื+ องดังกล่ าวให้ สาํ นั กงานทราบทันทีเพื+ อการดําเนิ นการที+เหมาะสม (อ้ างถึงย่ อ
หน้ าที+ ก6-ก7)
การตอบรับงานและการคงไว้ซึ#งความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและงานตรวจสอบ
12. ผู้สอบบัญชีท+ีรับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องพอใจว่ าได้ มีการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติท+ีเหมาะสม
เกี+ยวกับการตอบรั บงานและการคงไว้ ซ+ึงความสัมพั นธ์กับลูกค้ าและงานตรวจสอบแล้ ว และ
ต้ องพิจารณาว่าข้ อสรุปที+ได้ จากเรื+องดังกล่าวมีความเหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก8-ก9)
13. หากผู้ สอบบั ญ ชี ท+ีรั บ ผิ ดชอบงานตรวจสอบได้ รั บ ข้ อ มู ลก่ อ นการตอบรั บ งานซึ+ ง อาจทํา ให้
สํานักงานปฏิเสธงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องแจ้ งข้ อมูลดังกล่าว
ต่อ สํา นัก งานทัน ที เพื+ อ ให้ สาํ นัก งานและผู้ สอบบัญ ชีที+รั บ ผิด ชอบงานตรวจสอบสามารถ
ดําเนินการที+จาํ เป็ นได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก9)
การมอบหมายงานของกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ
14. ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องพอใจว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และผู้เชี+ยวชาญ
ของผู้ สอบบัญชีท+ีมิได้ เ ป็ นส่ว นหนึ+ งของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ถ้ ามี) โดยรวมแล้ ว มี
ความรู้ความสามารถที+เหมาะสมที+จะ
(ก) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกําหนดทางกฎหมายที+เกี+ยวข้ อง และ
(ข) สามารถออกรายงานของผู้สอบบัญชีท+เี หมาะสมกับสถานการณ์นTัน ๆ ได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+
ก10-ก12)
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงาน
15. ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องรับผิดชอบในเรื+องต่อไปนีT
(ก) การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและข้ อกําหนดทางกฎหมายที+เกี+ยวข้ อง และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก13-ก15
และ ก20)
(ข) รายงานของผู้สอบบัญชีท+เี หมาะสมกับสถานการณ์นTัน ๆ
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การสอบทาน
16. ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องรับผิดชอบให้ การสอบทานเป็ นไปตามนโยบายและ
วิธปี ฏิบัติในการสอบทานของสํานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก16-ก17 และ ก20)
17. ในหรือก่อนวันที+ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องพอใจ
ว่ า ได้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท+ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอแล้ ว โดยการสอบทานเอกสาร
หลักฐานของงานตรวจสอบและการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื+อสนับสนุ น
ข้ อสรุปที+ได้ และเพื+อออกรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก18-ก20)
การขอคําปรึกษา
18. ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบต้ อง
(ก) รับผิดชอบในฐานะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบว่า มีการขอคําปรึกษาอย่างเหมาะสมใน
เรื+องต่าง ๆ ที+ยากหรือที+มีข้อโต้ แย้ ง
(ข) พอใจว่า สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ มีการขอคําปรึกษาอย่างเหมาะสมใน
ระหว่ า งการปฏิบั ติ งานตรวจสอบแล้ ว ทัTง ภายในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติง านตรวจสอบ และ
ระหว่ างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกับกลุ่มอื+นในระดับที+เหมาะสมไม่ว่าจะอยู่ภายใน
หรือภายนอกสํานักงาน
(ค) พอใจว่ า ลั ก ษณะและขอบเขตของการขอคํา ปรึ ก ษารวมทัTงข้ อ สรุ ป ที+ได้ จ ากการขอ
คําปรึกษาดังกล่าว ได้ มีการตกลงกับผู้ให้ คาํ ปรึกษาแล้ ว และ
(ง) พิจารณาว่า ได้ มีการนําข้ อสรุปที+ได้ จากการขอคําปรึกษาดังกล่าวมาปฏิบัติแล้ ว (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที+ ก21-ก22)
การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ
19. สําหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน และการตรวจสอบอื+น (ถ้ ามี) ที+สาํ นักงาน
พิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า ต้ อ งมีก ารสอบทานการควบคุ มคุ ณ ภาพงานตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชีท+ี
รั บผิดชอบงานตรวจสอบต้ อง
(ก) พิจารณาว่าได้ มีการแต่งตัTงผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบแล้ ว
(ข) ปรึกษาหารือเรื+องต่าง ๆ ที+สาํ คัญที+เกิดขึTนระหว่างงานตรวจสอบ รวมถึงเรื+องต่าง ๆ ที+
ตรวจพบระหว่างการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ กับผู้สอบทานการควบคุม
คุณภาพงานตรวจสอบ และ
(ค) ไม่กาํ หนดวันที+ในรายงานของผู้สอบบัญชีจนกว่าการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
ตรวจสอบจะเสร็จสิTน (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก23-ก25)
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20. ผู้สอบทานการควบคุ มคุณภาพงานตรวจสอบต้ องประเมินอย่ างมีหลักเกณฑ์เกี+ยวกับการใช้
ดุลยพิ นิจที+สาํ คัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และข้ อสรุ ปที+ได้ ท+ีใช้ ในการจัดทํารายงาน
ของผู้สอบบัญชี การประเมินดังกล่าวต้ องรวมถึง
(ก) การปรึกษาหารือเรื+องต่าง ๆ ที+สาํ คัญกับผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบ
(ข) การสอบทานงบการเงินและร่างรายงานของผู้สอบบัญชี
(ค) การสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบเกี+ยวกับการใช้ ดุลยพินิจที+สาํ คัญและ
ข้ อสรุปที+ได้ ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และ
(ง) การประเมินข้ อสรุปที+ได้ ท+ใี ช้ ในการจัดทํารายงานของผู้สอบบัญชี และการพิ จารณาว่ า
ร่ างรายงานของผู้สอบบัญชีนTันเหมาะสมหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก26-ก27 และ ก29ก31)
21. ในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบสําหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
จดทะเบียน ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบต้ องพิจารณาเรื+องต่อไปนีT
(ก) การประเมินเรื+องความเป็ นอิสระของสํานักงานในส่วนที+เกี+ยวข้ องกับงานตรวจสอบโดย
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
(ข) มีการขอคําปรึกษาอย่างเหมาะสมหรือไม่ในเรื+องต่าง ๆ ที+เกี+ยวกับความคิดเห็นที+แตกต่าง
หรือในเรื+องที+ยากหรือที+มีข้อโต้ แย้ ง และข้ อสรุปที+ได้ จากการขอคําปรึกษาดังกล่าว และ
(ค) เอกสารหลั ก ฐานของงานตรวจสอบที+ เ ลื อ กมาเพื+ อ การสอบทานแสดงให้ เห็น ถึ ง
การปฏิบั ติงานที+เ กี+ยวกับ การใช้ ดุลยพิ นิ จ ที+สาํ คั ญ และสนั บ สนุ น ข้ อ สรุ ป ที+ได้ หรื อ ไม่
(อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก28-ก31)
ความคิดเห็นทีแ ตกต่าง
22. หากมีความคิดเห็นที+แตกต่างเกิดขึTนภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ หรื อเกิดขึTนกับผู้ให้
คําปรึกษา หรื อเกิดขึTนระหว่างผู้สอบบัญชีท+รี ั บผิดชอบงานตรวจสอบกับผู้สอบทานการควบคุม
คุณภาพงานตรวจสอบ (ถ้ ามี) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต้ องปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ของสํานักงานในการจัดการและแก้ ปัญหาที+เกิดจากความคิดเห็นที+แตกต่าง
การติดตามผล
23. ระบบการควบคุ มคุ ณภาพที+มีประสิทธิผล รวมถึง กระบวนการติดตามผลที+ออกแบบมาเพื+ อให้
ความเชื+ อมั+ นอย่ างสมเหตุ สมผลแก่ สาํ นั กงานว่ า นโยบายและวิ ธีปฏิบั ติของสํานั กงานเกี+ยวกับ
ระบบการควบคุมคุณภาพนัTน เกี+ยวข้ อง เพียงพอ และมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชี
ที+รับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องพิจารณาผลของกระบวนการติดตามผลของสํานักงาน จากข้ อมูล
ล่ าสุ ดที+เผยแพร่ ภายในสํานั กงานและสํานั กงานเครื อข่ ายอื+ น ๆ (ถ้ ามี ) และต้ องพิ จารณาว่ า
ข้ อบกพร่ องที+ระบุ ในข้ อมู ลดังกล่ าวอาจมีผลกระทบต่ องานตรวจสอบหรื อไม่ (อ้ างถึงย่ อหน้ าที+
ก32-ก34)
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การจัดทําเอกสารหลักฐาน
24. ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกเรื+องต่อไปนีTในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ4
(ก) ประเด็นที+พบที+เกี+ยวกับการปฏิบั ติตามข้ อ กํา หนดด้ านจรรยาบรรณที+เ กี+ยวข้ อ งและ
ประเด็นดังกล่าวได้ รับการแก้ ไขอย่างไร
(ข) ข้ อ สรุ ป เกี+ ยวกั บ การปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดเรื+ อ งความเป็ นอิส ระที+เ กี+ ย วข้ อ งกั บ งาน
ตรวจสอบนัTน และข้ อหารือต่าง ๆ กับสํานักงานที+สนับสนุนข้ อสรุปดังกล่าว
(ค) ข้ อ สรุ ป ที+ไ ด้ เ กี+ ย วกั บ การตอบรั บ งานและการคงไว้ ซ+ึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า และ
งานตรวจสอบ
(ง) ลั ก ษณะและขอบเขตของการขอคํา ปรึ ก ษาและข้ อ สรุ ป ที+ไ ด้ จ ากการขอคํา ปรึ ก ษาที+
เกิดขึTนระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ ก35)
25. ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบต้ องบันทึกสําหรับงานตรวจสอบที+ได้ สอบทาน
แล้ ว ว่า
(ก) วิธปี ฏิบัติท+กี าํ หนดโดยนโยบายของสํานักงานเกี+ยวกับการสอบทานการควบคุมคุณภาพ
งานตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติตามแล้ ว
(ข) การสอบทานการควบคุ มคุ ณ ภาพงานตรวจสอบได้ เ สร็จ สิT น ลงในหรื อ ก่ อ นวั น ที+ใ น
รายงานของผู้สอบบัญชี และ
(ค) ผู้ สอบทานไม่ พบว่ ามีเ รื+ องที+ยังไม่ ได้ รับ การแก้ ไขที+อ าจเป็ นเหตุให้ ผ้ ู สอบทานเชื+ อว่ า
การใช้ ดุลยพินิจที+สาํ คัญและข้ อสรุปที+ได้ ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบนัTนไม่เหมาะสม

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที+ 8-11 และย่อหน้ าที+ ก6
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอืน#
ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 2)
ก1. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที+ 1 กล่าวถึงความรับผิดชอบของสํานักงานในการจัดให้ มี
และคงไว้ ซ+ึงระบบการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ระบบการควบคุมคุณภาพรวมถึงนโยบาย
และวิธปี ฏิบัติท+กี ล่าวถึงแต่ละองค์ประกอบต่อไปนีT
•
ความรับผิดชอบของผู้นาํ ต่อคุณภาพภายในสํานักงาน
•
ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที+เกี+ยวข้ อง
•
การตอบรับงานและการคงไว้ ซ+ึงความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและงานตรวจสอบเฉพาะราย
•
ทรัพยากรบุคคล
•
การปฏิบัติงานตรวจสอบ และ
•
การติดตามผล
การเชือ ถือระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 4)
ก2. เว้ นแต่ข้อมูลจากสํานักงานหรือองค์กรอื+นจะชีTแนะไว้ เป็ นอย่างอื+น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
อาจเชื+อถือระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานในเรื+องต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
•
ความรู้ ความสามารถของบุ คลากร จากการจั ดหาบุคลากรและการฝึ กอบรมอย่ างเป็ น
ทางการของสํานักงาน
•
ความเป็ นอิสระ จากการรวบรวมและการสื+อสารข้ อมูลเกี+ยวกับความเป็ นอิสระที+เกี+ยวข้ อง
ของสํานักงาน
•
การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ า จากระบบการตอบรับงานและการรับงานต่อเนื+องของ
สํานักงาน
•
การปฏิบัติตามข้ อบังคับทางกฎหมาย จากกระบวนการติดตามผลของสํานักงาน
ความรับผิดชอบของผูน้ าํ ต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 8)
ก3. การกระทําของผู้สอบบัญชีท+ีรับผิดชอบงานตรวจสอบและข่าวสารที+เหมาะสมที+ส+ ือสารให้ แก่
สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ+งเกี+ยวกับความรับผิดชอบต่อคุณภาพโดยรวมของงาน
ตรวจสอบแต่ละงาน ให้ เน้ นเรื+อง
(ก) ความสําคัญต่อคุณภาพของงานตรวจสอบของ
(1) การปฏิบัติงานที+เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกําหนดทางกฎหมายที+เกี+ยวข้ อง
(2) การปฏิบัติตามนโยบายและวิธปี ฏิบัติเกี+ยวกับการควบคุมคุณภาพของสํานักงานที+
เกี+ยวข้ อง
(3) การเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีท+เี หมาะสมกับสถานการณ์นTัน ๆ และ
(4) ความสามารถของกลุ ่ ม ผู้ ป ฏิบ ัติง านตรวจสอบในการเสนอประเด็น ปั ญ หา
โดยไม่ต้องเกรงกลัวการตอบโต้ และ
(ข) ข้ อเท็จจริงที+ว่าคุณภาพเป็ นสิ+งจําเป็ นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
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ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณทีเ# กีย# วข้อง
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณทีเ กีย วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 9)
ก4. ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ+งรวมถึง
(ก) ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที+ยงธรรม และความซื+อสัตย์สจุ ริต
(ข) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(ค) การรักษาความลับ
(ง) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
(จ) ความรั บผิดชอบต่ อผู้ ถือหุ้ น ผู้เป็ นหุ้ นส่วน บุ คคลหรือนิ ติบุคคลที+ผ้ ู ประกอบวิชาชี พ
ปฏิบัติหน้ าที+ให้ และ
(ฉ) ความรับผิดชอบต่อเพื+อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั+วไป
คําจํากัดความของคําว่า “สํานักงาน” “เครือข่าย” และ “สํานักงานเครือข่าย” (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 9–11)
ก5. คําจํากัดความของคําว่า “สํานักงาน” “เครือข่าย” และ “สํานักงานเครือข่าย” ตามจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจแตกต่างจากคําจํากัดความที+กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบั บ นีT ตัวอย่างเช่น จรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ ห้ คาํ จํา กัด ความของคํา ว่ า
“สํานักงาน” ว่าเป็ น
(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ห้ างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(ข) กิจการที+ควบคุมบุคคลหรือกิจการดังกล่าวโดยการถือหุ้น การบริหาร หรือโดยวิธอี +นื และ
(ค) กิจการที+ถูกควบคุมโดยบุคคลหรื อกิจการดังกล่ าวโดยการถือหุ้น การบริหาร หรือโดย
วิธอี +นื
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคาํ แนะนําเกี+ยวกับคําว่า “เครือข่าย” และ “สํานักงาน
เครือข่าย” ด้ วย
ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที+ 9–11 คําจํากัดความในข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ
ที+เกี+ยวข้ องนํามาใช้ เมื+อมีความจําเป็ นที+จะต้ องตีความข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณเหล่านัTน
อุปสรรคต่อความเป็ นอิ สระ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 11 (ค))
ก6. ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบอาจพบว่ามีอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระในงานตรวจสอบ
ซึ+งมาตรการการป้ องกันอาจไม่สามารถกําจัดหรื อลดอุปสรรคนัTนให้ อยู่ในระดับที+ยอมรั บได้
ในกรณีดังกล่ าว ตามที+กาํ หนดในย่อหน้ าที+ 11 (ค) ผู้สอบบัญชีท+รี ั บผิดชอบงานตรวจสอบ
ต้ องรายงานต่อบุคลากรที+เกี+ยวข้ องภายในสํานักงานเพื+อพิ จารณาการดําเนินการที+เหมาะสม
ซึ+งอาจรวมถึงการกําจัดการกระทําหรือผลประโยชน์ท+กี ่อให้ เกิดอุปสรรคนัTน หรือการถอนตัว
จากงานตรวจสอบสอบบั ญ ชี นTั น หากการถอนตัว สามารถกระทํา ได้ ภายใต้ ก ฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับที+เกี+ยวข้ อง
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ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก7. มาตรการทางกฎหมายอาจรักษาไว้ ซ+ึ งความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีของหน่ วยงานภาครั ฐ
อย่า งไรก็ต าม ผู้ ส อบบัญ ชีข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ สํา นัก งานสอบบัญ ชีที+ป ฏิบ ัติง าน
ตรวจสอบหน่ วยงานภาครั ฐในฐานะของผู้ สอบบั ญชีตามกฎหมาย อาจต้ องปรั บวิ ธีการเพื+ อ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที+ 11 ทัTงนีTอาจรวมถึงการเปิ ดเผยในรายงานสาธารณะ
ถึงสถานการณ์ท+ีเกิดขึTนในกรณีท+ีกฎหมายของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐไม่อนุ ญาตให้
ถอนตัวจากงานตรวจสอบ ซึ+งหากเป็ นการตรวจสอบในภาคเอกชนแล้ ว สถานการณ์ดังกล่าว
อาจนําไปสู่การถอนตัวของผู้สอบบัญชีได้
การตอบรับงานและการคงไว้ซึ#งความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 12)
ก8. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที+ 1 กําหนดให้ สาํ นักงานได้ มาซึ+ งข้ อมูลที+พิจารณาแล้ ว
เห็นว่ าจําเป็ นในแต่ละสถานการณ์ก่อนการตอบรั บงานตรวจสอบกับลูกค้ ารายใหม่ หรื อเมื+อ
ตัด สิน ใจว่ า จะรั บ งานตรวจสอบกับ ลูก ค้ า รายเดิม ต่อ ไปหรื อ ไม่ และเมื+ อ พิ จ ารณารั บ งาน
ตรวจสอบใหม่กับลูกค้ ารายเดิม5 ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบอาจใช้ ข้อมูลเช่นที+จะ
กล่ าวต่ อไปนีT ช่ วยในการพิ จารณาว่ าข้ อ สรุ ป ที+ได้ เ กี+ยวกับการตอบรั บงานและการคงไว้ ซ+ึ ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและงานตรวจสอบมีความเหมาะสมหรือไม่
•
ความซื+อสัตย์สจุ ริตของเจ้ าของกิจการ ผู้บริหารหลัก และผู้มีหน้ าที+ในการกํากับดูแลของ
กิจการ
•
กลุ่ มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบและมี
ความสามารถที+จาํ เป็ น ซึ+งรวมถึงเวลาและทรัพยากรหรือไม่
•
สํานักงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ
ที+เกี+ยวข้ องหรือไม่ และ
•
เรื+องสําคัญต่าง ๆ ที+พบในระหว่างงานตรวจสอบปั จจุ บันหรืองานตรวจสอบปี ก่อน และ
ผลกระทบของเรื+องดังกล่าวต่อการคงไว้ ซ+ึงความสัมพันธ์
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 12-13)
ก9. ในภาครั ฐ ผู้ สอบบั ญ ชี อ าจได้ รั บ แต่ งตัT งตามวิ ธีป ฏิบั ติทางกฎหมาย ดั งนัT น ข้ อกํา หนดและ
ข้ อพิ จารณาบางประการเกี+ยวกับการตอบรั บงานและการคงไว้ ซ+ึงความสัมพั นธ์กับลูกค้ าและ
งานตรวจสอบตามที+กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที+ 12 และ 13 และ ก8 อาจไม่เกี+ยวข้ องในกรณีนT ี
อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลที+รวบรวมได้ จากกระบวนการดังกล่าวอาจมีประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีของ
หน่วยงานภาครัฐในการประเมินความเสี+ยงและการเสนอรายงาน

5

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที+ 1 ย่อหน้ าที+ 27ก
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การมอบหมายงานของกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 14)
ก10. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงบุคคลที+มีความเชี+ยวชาญโดยเฉพาะในด้ านการบัญชีหรื อ
การสอบบัญชี ไม่ว่าบุคคลนัTนจะได้ รับการว่าจ้ างโดยสํานักงานหรือเป็ นพนักงานของสํานักงาน
(ถ้ ามี) ที+ปฏิบัติงานในงานตรวจสอบนัTน อย่างไรก็ตาม บุคคลที+มีความเชี+ยวชาญดังกล่ าวจะ
ไม่ถือว่าเป็ นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหากการมีส่วนร่วมของบุคคลดังกล่าวในงาน
ตรวจสอบเป็ นเพียงการให้ คาํ ปรึกษาเท่านัTน มาตรฐานฉบับนีTได้ กล่าวถึงการขอคําปรึกษาไว้ ใน
ย่อหน้ าที+ 18 และ ก21-ก22
ก11. ในการพิ จ ารณาความรู้ ความสามารถที+เ หมาะสมของกลุ่ มผู้ ป ฏิบั ติงานตรวจสอบโดยรวม
ผู้สอบบัญชีท+ีรับผิดชอบงานตรวจสอบอาจพิ จารณาเรื+ องต่าง ๆ ที+เกี+ยวกับกลุ่ มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เช่น
•
ความเข้ า ใจและประสบการณ์ จ ริ ง ในงานตรวจสอบที+มี ลั ก ษณะและความซั บ ซ้ อ น
ใกล้ เคียงกัน โดยพิจารณาจากการฝึ กอบรมและการมีส่วนร่วมในงานที+เหมาะสม
•
ความเข้ าใจในมาตรฐานวิชาชีพ และข้ อกําหนดทางกฎหมายที+เกี+ยวข้ อง
•
ความเชี+ยวชาญเฉพาะด้ านรวมถึงความเชี+ยวชาญด้ านสารสนเทศที+เกี+ยวข้ อง และความ
เชี+ยวชาญเฉพาะเรื+องในด้ านการบัญชีหรือการสอบบัญชี
•
ความรู้เกี+ยวกับอุตสาหกรรมที+เกี+ยวข้ องที+ลูกค้ าดําเนินธุรกิจอยู่
•
ความสามารถในการใช้ ดุลยพินิจเยี+ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
•
ความเข้ าใจนโยบายและวิธปี ฏิบัติเกี+ยวกับการควบคุมคุณภาพของสํานักงาน
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก12. ในภาครัฐ ความรู้ความสามารถที+เหมาะสมเพิ+ มเติมอาจรวมถึงทักษะที+จาํ เป็ นในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามข้ อกําหนดด้ านการตรวจสอบในแต่ละประเทศ ความรู้ความสามารถดังกล่ าว
อาจรวมถึงความเข้ าใจในการจัดทํารายงานที+เกี+ยวข้ อง ซึ+งรวมถึงการรายงานต่อหน่ วยงานที+
ออกกฎหมายหรื อ หน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ลอื+ น หรื อ การรายงานต่ อ สาธารณชน ขอบเขตของ
การตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐที+กว้ างขึTนอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น บางแง่มุมของการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน หรือการประเมินที+ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือหน่วยงาน
ที+มีอาํ นาจอื+น และการป้ องกันและการตรวจจับการทุจริตและการคอรัปชั+น

15

TSA 220

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 15 (ก))
ก13. การกําหนดแนวทางของกลุ่ มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เกี+ยวข้ องกับการแจ้ งให้ สมาชิกในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบทราบเกี+ยวกับเรื+องต่าง ๆ เช่น
•
ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงความจําเป็ นที+จะต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที+เกี+ยวข้ อง และต้ องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบโดย
ใช้ การสังเกตและสงสัยเยี+ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามที+กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 2006
•
ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนแต่ละคน ในกรณีท+มี ีห้ ุนส่วนมากกว่าหนึ+งคนมีส่วนร่ วมใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
•
วัตถุประสงค์ของงานที+จะทํา
•
ลักษณะธุรกิจของกิจการ
•
ประเด็นต่าง ๆ ที+เกี+ยวกับความเสี+ยง
•
ปัญหาที+อาจพบ
•
วิธปี ฏิบัติงานตรวจสอบโดยละเอียด
การปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในกลุ่มที+มี
ประสบการณ์น้อยกว่าถามคําถามกับสมาชิกในกลุ่มที+มีประสบการณ์มากกว่า ทําให้ เกิดการสื+อสาร
ที+เหมาะสมขึTนภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ก14. การทํางานร่วมกันและการฝึ กอบรมที+เหมาะสมช่วยให้ สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที+
มีประสบการณ์น้อยกว่าเข้ าใจวัตถุประสงค์ของงานที+ได้ รับมอบหมายได้ อย่างชัดเจน
ก15. การควบคุมดูแล รวมถึงเรื+องต่าง ๆ เช่น
•
การติดตามความคืบหน้ าของงานตรวจสอบ
•
การพิจารณาความรู้และความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
รวมถึ งการพิ จ ารณาว่ า กลุ่ มผู้ ป ฏิบั ติงานตรวจสอบมีเ วลาเพี ยงพอในการปฏิบั ติงาน
หรื อไม่ มีความเข้ าใจในคําสั+งที+ได้ รับหรื อไม่ และได้ ปฏิบัติงานตามแผนงานที+วางไว้
สําหรับงานนัTนหรือไม่
•
การพิ จารณาและตัดสินใจเรื+ องที+สาํ คัญต่าง ๆ ที+พบระหว่ างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การพิ จารณาความสําคัญของเรื+ องดังกล่ าว และการปรั บเปลี+ยนแผนงานที+วางไว้ อย่าง
เหมาะสม

6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที+ 15
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การระบุ เ รื+ อ งต่ า ง ๆ เพื+ อ การขอคํา ปรึ ก ษาหรื อเพื+ อการพิ จารณาโดยสมาชิ กในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที+มีประสบการณ์มากกว่าในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การสอบทาน
ความรับผิดชอบการสอบทาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 16)
•

ก16. ภายใต้ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที+ 1 การพิจารณานโยบายและวิธีปฏิบัติเกี+ยวกับ
ความรั บผิดชอบในการสอบทานของสํา นัก งานอยู่บ นพืT นฐานที+ว่า งานของสมาชิกในกลุ่ ม
ผู้ ป ฏิบัติง านที+มีป ระสบการณ์น้ อ ยกว่ า จะถูก สอบทานโดยสมาชิก ในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบัติง านที+มี
ประสบการณ์มากกว่า7
ก17. การสอบทาน รวมถึงการพิจารณาว่า
•
ได้ มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกําหนดทางกฎหมายที+เกี+ยวข้ องหรือไม่
•
ได้ มีการนําเรื+องที+สาํ คัญต่าง ๆ มาพิจารณาแล้ วหรือไม่
•
ได้ มีการขอคําปรึกษาที+เหมาะสมและได้ มีการบันทึกและนําข้ อสรุปที+ได้ ไปปฏิบัติหรือไม่
•
มีความจําเป็ นที+จะต้ องปรับเปลี+ยนลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตงานตรวจสอบที+ทาํ หรือไม่
•
งานตรวจสอบที+ทาํ สนับสนุนข้ อสรุปที+ได้ และได้ ถูกบันทึกไว้ อย่างเหมาะสมหรือไม่
•
หลักฐานที+ได้ รับเพียงพอและเหมาะสมที+จะสนับสนุนรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และ
•
ได้ บรรลุวัตถุประสงค์ของวิธกี ารตรวจสอบแล้ วหรือไม่
การสอบทานงานโดยผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 17)
ก18. การสอบทานเรื+องต่อไปนีTอย่างทันท่วงทีโดยผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบในขัTนตอน
ที+เหมาะสมในระหว่ างงานตรวจสอบ จะทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีท+รี ั บผิดชอบงานตรวจสอบสามารถ
แก้ ปัญหาในเรื+องที+สาํ คัญต่าง ๆ ได้ อย่างทันท่วงที และเป็ นที+พอใจในหรือก่อนวันที+ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
•
การใช้ ดุลยพิ นิจในเรื+ องที+สาํ คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ+งเรื+ องที+เกี+ยวกับเรื+ องที+ยากหรื อที+มี
ข้ อโต้ แย้ งที+พบระหว่างการตรวจสอบ
•
ความเสี+ยงที+มีนัยสําคัญ และ
•
เรื+องอื+น ๆ ที+ผ้ ูสอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบเห็นว่าสําคัญ
ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบไม่จาํ เป็ นต้ องสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
ทัTงหมด แต่ กอ็ าจกระทําเช่ นนัT นได้ อย่ างไรก็ตาม ผู้สอบบั ญชีท+ีรับผิดชอบงานตรวจสอบต้ อง

7

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที+ 1 ย่อหน้ าที+ 33

17

TSA 220

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
บันทึกขอบเขตและระยะเวลาของการสอบทานตามที+กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบั ญชี รหั ส
2308
ก19. ผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบคนใหม่ท+มี ารับช่วงงานตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ
อาจนําวิธปี ฏิบัติเกี+ยวกับการสอบทานตามที+กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที+ ก18 มาใช้ ในการสอบทานงาน
ที+ทาํ มาก่อนวันที+เข้ ามารั บช่ วงงาน เพื+ อเป็ นการยอมรั บต่อหน้ าที+ความรั บผิดชอบในฐานะที+
เป็ นผู้สอบบัญชีท+รี ับผิดชอบงานตรวจสอบ
ข้อพิจารณาทีเ กีย วข้องเมือ มีการใช้สมาชิกในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ งานตรวจสอบทีม ีความเชีย วชาญเฉพาะเรือ ง
ในด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 15-17)
ก20. เมื+ อ มีก ารใช้ ส มาชิ ก ในกลุ ่ ม ผู้ ป ฏิบ ั ต ิง านตรวจสอบที + ม ีค วามเชี+ ย วชาญเฉพาะเรื+ อ ง
ในด้ านการบัญชีหรือการสอบบัญชี การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานงาน
ของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบผู้นTัน อาจรวมถึงเรื+องต่าง ๆ เช่น
•
การตกลงร่วมกับสมาชิกผู้นTันถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของงานและบทบาท
หน้ าที+ของสมาชิกผู้นTัน รวมถึงลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของการสื+อสารระหว่ าง
สมาชิกผู้นTันกับสมาชิกคนอื+น ๆ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
•
การประเมินความเพี ยงพอของงานของสมาชิ กผู้ นTัน รวมถึงความเกี+ยวข้ องและความ
สมเหตุสมผลของสิ+งที+ตรวจพบหรื อข้ อสรุ ปของสมาชิกผู้ นTัน และความสอดคล้ องกับ
หลักฐานการสอบบัญชีอ+นื
การขอคําปรึกษา (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 18)
ก21. การขอคําปรึกษาที+มีประสิทธิผลเกี+ยวกับเรื+องเฉพาะด้ าน จรรยาบรรณ หรือเรื+องอื+น ๆ ที+สาํ คัญ
ภายในสํานักงานหรือภายนอกสํานักงาน (ในบางกรณี) จะเกิดขึTนได้ เมื+อผู้ให้ คาํ ปรึกษา
•
ได้ รับข้ อเท็จจริ งที+เกี+ยวข้ องทัTงหมดซึ+ งจะทําให้ ผ้ ู ให้ คาํ ปรึ กษาสามารถให้ คาํ ปรึ กษาที+
เหมาะสม
•
มีความรู้ วัยวุฒิและประสบการณ์ท+เี หมาะสม
ก22. อาจเป็ นการเหมาะสมที+กลุ่ มผู้ ปฏิบั ติ งานตรวจสอบจะขอคํา ปรึ ก ษาจากภายนอกสํา นั ก งาน
ตัวอย่างเช่น ในกรณีท+สี าํ นักงานขาดทรัพยากรภายในที+เหมาะสม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
อาจใช้ ประโยชน์จากบริการให้ คาํ ปรึกษาจากสํานักงานอื+น หรือจากองค์กรวิชาชีพและองค์กร
กํากับดูแลทางกฎหมาย หรือจากองค์กรธุรกิจที+ให้ บริการการควบคุมคุณภาพที+เกี+ยวข้ อง

8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้ าที+ 9(ค)
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การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ
การเสร็จสิTนการสอบทานการควบคุ มคุ ณภาพงานตรวจสอบก่อนวั นที+ในรายงานของผู้ สอบบั ญชี
(อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 19 (ค))
ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 กําหนดให้ รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่ลงวันที+ก่อนวันที+
ที+ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับหลักฐานที+เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื+อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ต่องบการเงิน9 ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนหรือในกรณีท+งี านตรวจสอบ
เข้ าหลักเกณฑ์ของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ การสอบทานดังกล่ าวจะ
ช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าได้ รับหลักฐานที+เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้ วหรือไม่
ก24. การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบอย่างทันท่วงทีในขัTนตอนที+เหมาะสมในระหว่ าง
งานตรวจสอบ จะทําให้ ผ้ ูสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบสามารถแก้ ปัญหาในเรื+ อง
ต่าง ๆ ที+สาํ คัญได้ อย่างทันท่วงทีและเป็ นที+พอใจในหรือก่อนวันที+ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ก25. การเสร็จ สิT น การสอบทานการควบคุ ม คุ ณ ภาพงานตรวจสอบ หมายถึง การที+ผู้ ส อบทาน
การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบปฏิบัติงานเสร็จสิTนตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที+ 20-21 และ
ในบางกรณี รวมถึงการปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที+ 22 เอกสารหลักฐานของการสอบทาน
การควบคุ มคุ ณ ภาพงานตรวจสอบในส่ว นของการรวบรวมแฟ้ มงานตรวจสอบขัT นสุดท้ า ย
อาจเสร็จสมบูรณ์ภายหลังวันที+ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ+งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230
ได้ ให้ ข้อกําหนดและแนวปฏิบัติเกี+ยวกับเรื+องนีT10
ลักษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 20)
ก26. การคงไว้ ซ+ึงความระมัดระวังต่อสถานการณ์ท+เี ปลี+ยนไปจะทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีท+ีรับผิดชอบงาน
ตรวจสอบสามารถระบุ ส ถานการณ์ ท+ีจํา เป็ นต้ อ งมี ก ารสอบทานการควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน
ตรวจสอบได้ แม้ ว่าการสอบทานดังกล่าวจะไม่จาํ เป็ นในช่วงเริ+มต้ นงานตรวจสอบ
ก27. ขอบเขตของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบอาจขึTนอยู่กับความซับซ้ อนของ
งานตรวจสอบนัTนว่า กิจการที+ตรวจสอบป็ นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ และความเสี+ยงที+รายงาน
ของผู้สอบบัญชีอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นTัน ๆ ทัTงนีTการปฏิบัติงานการสอบทานการ
ควบคุ มคุ ณ ภาพงานตรวจสอบไม่ ได้ ลดความรั บ ผิ ดชอบของผู้ สอบบั ญ ชี ท+ีรั บ ผิ ดชอบงาน
ตรวจสอบที+มีต่องานตรวจสอบและการปฏิบัติงานตรวจสอบนัTน
9
10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็นและรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที+ 41
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้ าที+ 14-16

19

TSA 220

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 21)
ก28. ในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน อาจมีการพิ จารณา
เรื+องอื+น ๆ ที+เกี+ยวข้ องกับการประเมินการใช้ ดุลยพินิจที+สาํ คัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ซึ+งรวมถึง
•
ความเสี+ ยงที+ มี นั ยสําคั ญ ที+ พบในระหว่ างการตรวจสอบตามที+ ก ําหนดไว้ ในมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 31511 และการตอบสนองต่อความเสี+ยงดังกล่าวตามที+กาํ หนดไว้ ใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33012 รวมถึงการประเมินและการตอบสนองของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต่อความเสี+ยงจากการทุจริตตามที+กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบ
บัญชี รหัส 24013
•
การใช้ ดุลยพินิจ โดยเฉพาะที+เกี+ยวกับความมีสาระสําคัญและความเสี+ยงที+มีนัยสําคัญ
•
ความสําคัญของและการจัดการกับการแสดงข้ อมูลที+ขัดต่อข้ อเท็จจริ งที+พบในระหว่ าง
การตรวจสอบ ทัTงที+ได้ รับการแก้ ไขแล้ วและที+ยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
•
เรื+องต่าง ๆ ที+จะแจ้ งต่อผู้บริหารและผู้มีหน้ าที+ในการกํากับดูแล และหน่วยงานอื+น
(ในบางกรณี) เช่น หน่วยงานกํากับดูแลทางกฎหมาย
เรื+ อ งอื+น ๆ เหล่ า นีT อ าจนํา ไปใช้ ก ับ การสอบทานการควบคุ ม คุ ณ ภาพงานตรวจสอบของ
การตรวจสอบงบการเงินของกิจการอื+น ๆ ได้ ทัTงนีTขT ึนอยู่กบั สถานการณ์นTัน ๆ
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 20-21)
ก29. นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนแล้ ว การสอบทานการควบคุม
คุณภาพงานตรวจสอบยังจําเป็ นสําหรับการตรวจสอบที+เข้ าหลักเกณฑ์ท+กี าํ หนดโดยสํานักงาน
ที+ก าํ หนดให้ งานตรวจสอบต้ อ งได้ รับ การสอบทานการควบคุ มคุ ณ ภาพงานตรวจสอบด้ ว ย
ในบางกรณี อาจไม่มีงานตรวจสอบใดเลยของสํานักงานที+เข้ าหลักเกณฑ์ต้องได้ รับการสอบทาน
ดังกล่าว
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 20-21)
ก30. ในภาครั ฐ ผู้สอบบั ญชี ท+ีได้ รับแต่ งตัTงตามวิ ธีปฏิบัติทางกฎหมาย (ตัวอย่างเช่ น ผู้ ตรวจเงิน
แผ่นดินหรือบุคคลอื+นที+มีคุณสมบัติเหมาะสมที+ได้ รับแต่งตัTงในฐานะของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน)

11

12
13

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี+ยงจากการแสดงข้ อมูลที+ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญโดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฎิบตั ขิ องผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี+ยงที+ได้ ประเมินไว้ ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี+ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการ
ตรวจสอบงบการเงิน”
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อาจปฏิบั ติห น้ า ที+ ใ นลั ก ษณะเดีย วกัน กับ ผู้ ส อบบั ญ ชี ท+ี รั บ ผิด ชอบงานตรวจสอบ โดยมี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐได้ ในกรณีท+มี ีสถานการณ์ดังกล่าว
การเลือกผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบควรรวมถึงการพิจารณาความจําเป็ น
เกี+ยวกับความเป็ นอิสระจากหน่วยงานที+ถูกตรวจสอบ และความสามารถในการประเมินอย่างมี
หลักเกณฑ์ของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ
ก31. บริ ษั ท จดทะเบี ย นตามที+อ้ า งถึ ง ในย่ อ หน้ า ที+ 21 และ ก28 มัก ไม่ พ บในหน่ ว ยงานภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม อาจมีองค์กรในภาครัฐอื+นที+มีความสําคัญเพราะขนาด ความซับซ้ อน หรือการเป็ น
ที+สนใจของสาธารณะ ซึ+งทําให้ องค์กรนัTนมีผ้ ูมีส่วนได้ เสียในวงกว้ าง ตัวอย่างเช่น รัฐวิสาหกิจและ
องค์กรที+เกี+ยวกับสาธารณูปโภค การเปลี+ยนแปลงอย่างต่อเนื+องในภาครัฐอาจทําให้ เกิดองค์กร
ที+มีความสําคัญในรูปแบบใหม่ แม้ ว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์แน่ นอนในการประเมินความสําคัญ
แต่ผ้ ูสอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐต้ องประเมินว่าองค์กรใดอาจมีความสําคัญเพียงพอที+ควร
จัดให้ มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ
การติดตามผล (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 23)
ก32. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที+ 1 กําหนดให้ สาํ นักงานจัดให้ มีกระบวนการติดตามผลที+
ออกแบบมาเพื+ อให้ ความเชื+ อมั+นอย่ างสมเหตุสมผลแก่สาํ นั กงานว่า นโยบายและวิธปี ฏิบัติท+ี
เกี+ ย วข้ อ งกับ ระบบการควบคุม คุณ ภาพนัT น เกี+ ย วข้ อ ง เพี ย งพอ และมีก ารปฏิบัติอ ย่า งมี
ประสิทธิผล14
ก33. ในการพิ จารณาข้ อบกพร่ องที+อาจมีผลกระทบต่องานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีท+รี ั บผิดชอบงาน
ตรวจสอบอาจพิ จารณามาตรการที+สาํ นักงานใช้ ในการแก้ ไขสถานการณ์นTัน ซึ+งผู้สอบบัญชีท+ี
รับผิดชอบงานตรวจสอบพิจารณาว่าเพียงพอในบริบทของงานตรวจสอบนัTน
ก34. ข้ อบกพร่องในระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานไม่ได้ เป็ นข้ อบ่งชีTว่างานตรวจสอบงานใดงาน
หนึ+งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกําหนดทางกฎหมายที+เกี+ยวข้ อง หรือเป็ นข้ อบ่งชีTว่า
รายงานของผู้สอบบัญชีนTันไม่เหมาะสม
การจัดทําเอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานเกีย วกับการขอคําปรึกษา (อ้ างถึงย่อหน้ าที+ 24 (ง))
ก35. เอกสารหลักฐานเกี+ยวกับการขอคําปรึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพอื+นในเรื+องต่าง ๆ ที+ยากหรือที+
มีข้อโต้ แย้ ง ที+มีความครบถ้ วนและมีรายละเอียดเพียงพอ จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจเกี+ยวกับ
•
ประเด็นที+นาํ ไปขอคําปรึกษา และ

14

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที+ 1 ย่อหน้ าที+ 48
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•

ผลของการขอคําปรึ กษา รวมถึงการตัดสินใจ เหตุผลของการตัดสินใจดังกล่ าว และ
การนําการตัดสินใจดังกล่าวไปปฏิบัติ
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