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การสอบทานคุณภาพงาน 

(ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่  

เร่ิมในหรือหลังวันที่  15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 และให้ถือปฏบิัติกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอื่ นและ 

งานบริการเกี่ ยวเนื่ องที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566) 

สารบญั 

 ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  1-4 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและบทบาทของการสอบทานคุณภาพงาน 5-9 

ขอบเขตการบังคับใช้ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  10 

วันถือปฏบิัติ 11 

วตัถุประสงค ์ 12 

ค าจ ากดัความ   13 

ขอ้ก าหนด  

การน าไปปฏบิัติและการปฏบิัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้อง 14-16 

การแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน 17-23 

การปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน 24-27 

การจัดท าเอกสารหลักฐาน 28-30 

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

การแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน ก1-ก24 

การปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ก25-ก49 

การจัดท าเอกสารหลักฐาน ก50-ก53 

 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  2 การสอบทานคุณภาพงาน ควรอ่านควบคู่กบัมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพ ฉบับที่  1 การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบ หรือการสอบทาน 

งบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง
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 1 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  2 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกบั 

(ก)  การแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน และ 

(ข)  ความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานที่ เกี่ ยวข้องกับการปฎิบัติงานและการจัดท า

เอกสารหลักฐานการสอบทานคุณภาพงาน 

2. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ใช้กับงานซึ่ งมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  11 

ก าหนดให้มีการสอบทานคุณภาพงาน มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ อยู่บนพื้ นฐานที่

ส านักงานอยู่ภายใต้มาตรฐานการบริหารคุณภาพ  ฉบับที่  1 หรือข้อก าหนดของประเทศที่

ก าหนดให้มีเป็นขั้นต ่า มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ควรอ่านควบคู่กับข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

3. การสอบทานคุณภาพงานที่ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  เป็นการตอบสนอง

เฉพาะที่ ถูกออกแบบและถูกน าไปปฏิบัติโดยส านักงานที่ เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ฉบับที่  12 การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานถือเป็นการกระท าการในระดับงาน โดย 

ผู้สอบทานคุณภาพงานที่ กระท าการในนามของส านักงาน 

การปรบัใหเ้หมาะสม 

4. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบทานคุณภาพงานตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของงาน

หรือกจิการ ตัวอย่างเช่น กระบวนการของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจครอบคลุมน้อยส าหรับงานที่

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ ใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญเพียงเลก็น้อย 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านกังานและบทบาทของการสอบทานคุณภาพงาน 

5. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดความรับผิดชอบของส านักงานส าหรับระบบของ 

การบริหารคุณภาพและก าหนดให้ส านักงานออกแบบและน าการตอบสนองไปปฏิบัติเพื่ อจัดการ 

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพในลักษณะที่ เป็นไปตามและตอบสนองต่อเหตุผลของการประเมินที่ ท าให้มี

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพนั้น3 การตอบสนองที่ ระบุได้ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ฉบับที่  1 หมายรวมถึงการก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการก าหนดให้มีการสอบทานคุณภาพ

งานตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

 
1
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 “การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ปฏบิัติงานตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ 

ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” ย่อหน้าที่  34(ฉ) 
2
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  34(ฉ) 

3
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  26 
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6. ส านักงานมีหน้าที่ ในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ

ภายใต้มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 วัตถุประสงค์ของส านักงานคือออกแบบ  

น าไปปฏิบัติ และด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพส าหรับงานตรวจสอบหรือสอบทาน 

งบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ องที่ ส านักงานได้ปฏิบัติงาน ซึ่ งให้

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า 

(ก)  ส านักงานและบุคลากรของส านักงานบรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดดังกล่าว และ 

(ข) รายงานที่ ออกโดยส านักงานหรือผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์4 

7. ตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  15 ประโยชน์สาธารณะจะเกิดขึ้ นเมื่ อ 

มีการปฏิบัติงานที่ มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอผ่านการวางแผน การปฏิบัติงาน และการรายงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง โดยการบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน

เหล่านั้นและการปฏบิัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ และใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่ เกี่ ยวข้องกับ

ประเภทของงาน 

8. การสอบทานคุณภาพงานคือการประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้อสรุปที่ ใช้ การประเมินเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญโดยผู้สอบทาน

คุณภาพงานอยู่ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง อย่างไรกต็าม  

การสอบทานคุณภาพงานไม่ได้มีจุดประสงค์ในการประเมินว่างานมีการท าตามมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง หรือนโยบายของส านักงานหรือวิธกีารปฏบิัติงานหรือไม่ 

9. ผู้สอบทานคุณภาพงานไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน

ไม่ได้เปล่ียนความรับผิดชอบผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในการบริหารและการบรรลุผลด้าน

คุณภาพของงาน หรือการก าหนดทิศทาง และการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และ 

การสอบทานงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้น โดยผู้สอบทานคุณภาพงานไม่จ าเป็นต้องได้รับ

หลักฐานที่ จะสนับสนุนความเหน็หรือข้อสรุปในงาน แต่อาจได้รับหลักฐานผ่านการตอบสนองในเร่ือง

ที่ ส าคัญจากการสอบทานคุณภาพงาน 

ขอบเขตการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี 

10. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของส านักงานในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ และข้อก าหนดที่ ออกแบบมาเพื่ อให้ส านักงานและผู้สอบทานคุณภาพ

งานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

 
4
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  14 

5
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  15 
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ฉบับนี้ ยังประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งอยู่ในหัวข้อค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและ

ค าอธิบายอื่ น และค าน า ซึ่ งมีบริบทเกี่ ยวกับความเข้าใจที่ เหมาะสมของมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพฉบับนี้  และค าจ ากัดความ ในขณะที่ มาตรฐานบริหารคุณภาพ ฉบับที่  16 ได้อธิบายถึง 

วัตถุประสงค์ ข้อก าหนด ค าอธบิายการน าไปปฏบิัติและค าอธบิายอื่ น ค าน า และค าจ ากดัความ  

วนัถือปฏิบติั 

11. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ให้ถือปฏบิัติกบั 

(ก) การตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เ ร่ิมในหรือหลังวันที่   

15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 และ 

(ข) งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอื่ นและงานบริการเกี่ ยวเนื่ องที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  15 ธันวาคม  

พ.ศ. 2566 

วตัถุประสงค ์

12. วัตถุประสงค์ของส านักงานในการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานที่ เหมาะสมคือเพื่ อให้ปฏิบัติงาน 

การประเมินอย่างมีหลักเกณฑเ์กี่ ยวกบัการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ ได้ 

ค าจ ากดัความ 

13. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) การสอบทานคุณภาพงาน หมายถึง การประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจ

ที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ ได้ ซึ่ งปฏบิัติงานโดยผู้สอบทานคุณภาพงานและ

ได้ปฏบิัติเสรจ็สิ้นในหรือก่อนวันที่ ในรายงาน 

(ข)  ผู้สอบทานคุณภาพงาน หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื่ นในส านักงาน หรือบุคคลภายนอกที่

ส านักงานแต่งตั้งให้ปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน 

(ค)  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง หมายถึง หลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามเมื่ อท าการสอบทาน

คุณภาพงาน ซึ่ งโดยปกติประกอบด้วยข้อก าหนดของประมวลจรรยาบรรณส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศหรือ

สภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ที่ เกี่ ยวข้องกับ 

งานตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการที่

เกี่ ยวเนื่ อง และข้อก าหนดของแต่ละประเทศที่ เข้มงวดกว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12-ก15) 

  

 
6
 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  12 และ ก6–ก9 
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ขอ้ก าหนด 

การน าไปปฏิบติัและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้ง 

14. ส านักงานและผู้สอบทานคุณภาพงานต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

รวมถึงค าอธบิายการน าไปปฏบิัติและค าอธบิายอื่ น เพื่ อที่ จะเข้าใจในวัตถุประสงค์และน าข้อก าหนด

ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไปปฏบิัติได้อย่างเหมาะสม 

15.  ส านักงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดแต่ละข้อของมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพฉบับนี้ตามความเหมาะสม เว้นแต่ในกรณีที่ ข้อก าหนดนั้นไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ของงาน 

16. การน าข้อก าหนดไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมจะเป็นพื้ นฐานที่ เพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานฉบับนี้  อย่างไรกต็ามหากส านักงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานพิจารณาว่าการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดไม่สามารถเป็นพื้ นฐานที่ เพียงพอส าหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานฉบับ

นี้  ส านักงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานต้องหาวิธีปฏิบัติอื่ นเพื่ อที่ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตาม 

ความเหมาะสม 

การแต่งตั้งและคุณสมบติัของผูส้อบทานคุณภาพงาน 

17. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ ก าหนดให้มีการมอบหมายความรับผิดชอบส าหรับ 

การแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ มีความรู้  ความสามารถ และอ านาจ

หน้าที่ ที่ เหมาะสมภายในส านักงานเพื่ อบรรลุความรับผิดชอบในการแต่งตั้ง โดยนโยบายหรือวิธี

ปฏิบัตินั้นต้องก าหนดบุคคลดังกล่าวเพื่ อท าการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก1-ก3) 

18. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ ก าหนดเกณฑ์ส าหรับคุณสมบัติของผู้ ได้รับ 

การแต่งตั้งให้เป็นผู้ สอบทานคุณภาพงาน โดยนโยบายหรือวิธีปฏิบัตินั้นต้องมีการก าหนดว่า 

ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4)   

(ก) มีความรู้ และความสามารถรวมถึงมีเวลาที่ เพียงพอ และมีอ านาจหน้าที่ ปฏิบัติงาน 

การสอบทานคุณภาพงานที่ เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5-ก11)   

(ข) ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับอุปสรรคต่อ 

ความเที่ ยงธรรมและความเป็นอิสระของผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12-ก15) 

(ค) ปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับคุณสมบัติ

ของผู้สอบทานคุณภาพงาน (ถ้ามี) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16) 

19. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานที่ ได้ก าหนดขึ้นตามย่อหน้าที่  18(ข) ต้องจัดการอุปสรรคต่อ

ความเที่ ยงธรรมที่ เกดิขึ้นจากการที่ บุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทานคุณภาพงานหลังจาก

ที่ เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมาก่อน โดยนโยบายหรือวิธปีฏิบัติของส านักงานจะต้องระบุ

ระยะเวลาของการเว้นการปฏิบัติงานสองปีหรือมากกว่า (หากต้องเป็นไปตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง) ก่อนที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก17-ก18)  
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20. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ ก าหนดเกณฑ์ส าหรับคุณสมบัติของกลุ่มบุคคลที่ เป็น

ผู้ ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน โดยนโยบายหรือวิธีปฏิบัตินั้นต้องก าหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว

ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และ 

(ก) มีความรู้และความสามารถ รวมถึงมีเวลาเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมาย 

และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19) 

(ข)  ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับอุปสรรคต่อ 

ความเที่ ยงธรรมและความเป็นอิสระ และบทบัญญัติของข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับ (ถ้ามี) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20-ก21) 

21. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่  

(ก) ก าหนดให้ผู้สอบทานคุณภาพงานมีความรับผิดชอบโดยรวมในการปฏิบัติงานการสอบทาน

คุณภาพงาน และ 

(ข) กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการพิจารณาลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของการก าหนดทศิทาง และการควบคุมดูแลกลุ่มบุคคลที่ เป็นผู้ ช่วยในการสอบทาน 

และการสอบทานงานของกลุ่มผู้ช่วยเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22) 

ความบกพร่องในคณุสมบติัของผูส้อบทานคณุภาพงานทีป่ฏิบติังานการสอบทานคณุภาพงาน 

22. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ ระบุถึงสถานการณ์ที่ ท าให้คุณสมบัติของผู้สอบทาน

คุณภาพงานที่ ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานบกพร่อง และระบุการด าเนินการที่ เหมาะสมที่

ส านักงานจะด าเนินการ ซึ่ งรวมไปถึงการระบุและคัดเลือกการเปล่ียนผู้สอบทานคุณภาพงานใน

สถานการณ์ดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23) 

23. เมื่ อผู้สอบทานคุณภาพงานทราบถึงสถานการณ์ที่ ท าให้คุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน

บกพร่อง ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องแจ้งให้บุคคลที่ เหมาะสมในส านักงานทราบ และ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก24) 

(ก) ปฏิเสธการแต่งตั้งในการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ถ้าการสอบทานคุณภาพงาน

ยังไม่เร่ิมปฏบิัติ 

(ข)  หยุดปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ถ้าการสอบทานคุณภาพงานได้เร่ิมปฏบิัติแล้ว 

การปฏิบติังานการสอบทานคุณภาพงาน 

24. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานที่

ระบุถึง 

(ก) ความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการปฏบิัติตามย่อหน้าที่  25-26 ณ ช่วงเวลา

ที่ เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติงานเพื่ อเป็นพื้ นฐานที่ เหมาะสมส าหรับการประเมินอย่างมี

หลักเกณฑเ์กี่ ยวกบัการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ ได้ 
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(ข) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบทานคุณภาพงาน   

รวมไปถึงการที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานจะไม่ลงวันที่ ในรายงานจนกว่าจะได้รับทราบจาก 

ผู้สอบทานคุณภาพงานตามย่อหน้าที่  27 ว่าการสอบทานคุณภาพงานได้เสรจ็สิ้นแล้ว และ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก25-ก26) 

(ค) สถานการณ์ต่าง ๆ เมื่ อลักษณะ และขอบเขตของการปรึกษาหารือของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกบั

ผู้ สอบทานคุณภาพงานเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญบ่งบอกถึงอุปสรรคต่ อ 

ความเที่ ยงธรรมของผู้สอบทานคุณภาพงาน รวมถึงการด าเนินการที่ เหมาะสมส าหรับ

สถานการณ์นั้น ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27) 

25. ในการปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ผู้สอบทานคุณภาพงานต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก28-ก33) 

(ก) อ่านและได้ท าความเข้าใจข้อมูลที่ ได้รับการสื่ อสารโดย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก34) 

(1) กลุ่มผู้ปฏบิัติงานถึงลักษณะและสถานการณ์ต่าง ๆ ของงาน และกจิการ และ 

(2) ส านักงาน เกี่ ยวกับกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงาน โดยเฉพาะ

ข้อบกพร่องที่ ระบุได้ที่ อาจเกี่ ยวข้องหรือส่งผลกระทบกับเร่ืองที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการใช้

ดุลยพินิจที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

(ข) ปรึกษาหารือเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญในการวางแผน การปฏบิัติงาน 

และการรายงาน กบัผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน และสมาชิกอื่ นของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน (ถ้ามี) 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35-ก38) 

(ค) สอบทานเอกสารหลักฐานของงานที่ เลือกที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้ข้อมูลที่ ได้รับในข้อ (ก) และ (ข) และประเมิน (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก39-ก43) 

(1) เกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อาจรวมถึงการใช้การสังเกต

และสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่ เกี่ ยวข้องกบัประเภทของงาน 

(2) เอกสารหลักฐานสนับสนุนข้อสรุปที่ ได้หรือไม่ และ 

(3) ข้อสรุปที่ ได้มีความเหมาะสมหรือไม่ 

(ง) ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน ประเมินเกณฑ์ในการพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานเกี่ ยวกบัข้อก าหนดจรรยาบรรณเร่ืองความเป็นอสิระ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก44) 

(จ) ประเมินว่ามีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมหรือไม่ในเร่ืองที่ ยากหรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้ง

หรือเร่ืองที่ มีความเห็นที่ แตกต่าง และข้อสรุปที่ ได้จากการปรึกษาหารือดังกล่าว (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก45)  

(ฉ) ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน ประเมินเกณฑใ์นการพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานว่า ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมี ส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดงาน  
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จนเป็นผลให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีเกณฑ์ในการพิจารณาการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ

และข้อสรุปที่ ได้ว่าเหมาะสมกบัลักษณะและสถานการณ์ของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก46) 

(ช) สอบทาน 

(1) งบการเงินและรายงานของผู้ สอบบัญชี อาจรวมถึงค าอธิบายของเร่ืองส าคัญใน  

การตรวจสอบส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก47) 

(2) งบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินและรายงาน ส าหรับงานสอบทาน หรือ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก47) 

(3) รายงาน และอาจรวมถึงข้อมูลที่ ส าคัญ ส าหรับงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นและงานบริการ

เกี่ ยวเนื่ อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก48) 

26. ผู้ สอบทานคุณภาพงานต้องแจ้งผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานหากผู้ สอบทานคุณภาพงานมี 

ความกงัวลในความไม่เหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือข้อสรุปที่ ได้ 

ถ้าความกงัวลนั้นไม่ได้รับการแก้ไขให้ผู้สอบทานคุณภาพงานพึงพอใจ ผู้สอบทานคุณภาพงานต้อง

แจ้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมในส านักงานว่าไม่สามารถท าให้การสอบทานคุณภาพงาน

เสรจ็สมบูรณ์ได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก49)  

การสอบทานคณุภาพงานใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

27. ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องพิจารณาว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้ ในการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานอย่างครบถ้วนหรือไม่ และด าเนินการสอบทาน

คุณภาพงานเสรจ็สิ้นแล้วหรือไม่ หากเป็นไปตามดังที่ กล่าวมา ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องแจ้งให้

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานทราบว่าการสอบทานคุณภาพงานเสรจ็สิ้นแล้ว 

การจัดท าเอกสารหลกัฐาน 

28. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ ก าหนดให้ผู้สอบทานคุณภาพงานมีความรับผิดชอบ

ในการจัดท าเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก50) 

29. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏิบัติที่ ก าหนดการจัดท าเอกสารหลักฐานตามย่อหน้าที่  30 

และเอกสารหลักฐานดังกล่าวน าไปรวมกบัเอกสารของงาน 

30. ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องพิจารณาว่าการจัดท าเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงาน 

เพียงพอที่ จะท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ มีประสบการณ์ซึ่ งไม่มีความเกี่ ยวข้องกับงาน สามารถเข้าใจ

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏบิัติในการสอบทานคุณภาพงานโดยผู้สอบทานคุณภาพ

งาน รวมถึงผู้ช่วยผู้สอบทาน (ถ้ามี) และข้อสรุปที่ ได้จากการปฏบิัติงานสอบทาน อกีทั้งผู้สอบทาน

คุณภาพงานต้องพิจารณาว่าการจัดท าเอกสารหลักฐานดังกล่าวประกอบไปด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก51-ก53) 

(ก) ชื่ อของผู้สอบทานคุณภาพงานและบุคคลที่ ช่วยปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน 

(ข) การระบุเอกสารหลักฐานที่ ได้รับการสอบทาน 
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(ค) เกณฑใ์นการพิจารณาของผู้สอบทานคุณภาพงานตามย่อหน้าที่  27 

(ง) การแจ้งให้ทราบตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  26 และ 27 และ 

(จ) วันที่ การสอบทานคุณภาพงานเสรจ็สมบูรณ์ 

 

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การแต่งตั้งและคุณสมบติัของผูส้อบทานคุณภาพงาน 

การมอบหมายความรบัผิดชอบส าหรบัการแต่งตัง้ผูส้อบทานคณุภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก1. ความรู้และความสามารถที่ เกี่ ยวข้องกับความสามารถของบุคคลเพื่ อให้บรรลุซึ่ งความรับผิดชอบ

ส าหรับการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงาน อาจรวมถึงความรู้ที่ เหมาะสมเกี่ ยวกบั 

•  ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้สอบทานคุณภาพงาน 

•  เกณฑใ์นย่อหน้าที่  18 และ 19 ที่ เกี่ ยวข้องกบัคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน และ 

•  ลักษณะและสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานหรือกิจการภายใต้การสอบทานคุณภาพงานรวมถึง

องค์ประกอบของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก2. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดให้บุคคลที่ รับผิดชอบการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพ

งานต้องไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ จะสอบทาน อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์อาจเป็นไปได้

ยากในทางปฏิบัติที่ ผู้แต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานจะเป็นบุคคลอื่ นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

(ตัวอย่างเช่น ในกรณีของส านักงานขนาดเลก็ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ ปฏบิัติงานคนเดียว) 

ก3. ส านักงานอาจมอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานมากกว่าหนึ่ งบุคคล 

ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดกระบวนการแต่งตั้งผู้สอบทาน

คุณภาพงานส าหรับการสอบบัญชีกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แตกต่างจากงานสอบบัญชี

ที่ ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และงานอื่ นๆ ด้วยบุคคลที่ แตกต่างกันส าหรับแต่ละ

กระบวนการ 

คณุสมบติัของผูส้อบทานคณุภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก4. ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของส านักงานขนาดเล็ก หรือผู้ ประกอบวิชาชีพที่

ปฏิบัติงานคนเดียว อาจไม่มีหุ้นส่วนหรือบุคคลอื่ นภายในส านักงานที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ในสถานการณ์เหล่านี้  ส านักงานอาจว่าจ้างหรือใช้บริการของ

บุคคลภายนอกส านักงานในการสอบทานคุณภาพงาน บุคคลภายนอกส านักงานอาจเป็นหุ้นส่วน

หรือพนักงานของส านักงานเครือข่าย โครงสร้างหรือองค์กรในเครือข่ายของส านักงาน หรือ  

ผู้ให้บริการ เมื่ อส านักงานใช้บุคคลดังกล่าว ส านักงานต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 เกี่ ยวกับข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย หรือ 

ผู้ให้บริการ 
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เกณฑค์ณุสมบติัส าหรบัผูส้อบทานคณุภาพงาน 

ความรู้  ความสามารถและเวลาที่ เพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  18(ก)) 

ก5. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ระบุคุณลักษณะที่ เกี่ ยวกบัความรู้  ความสามารถ ซึ่ งรวมถึง 

การผสมผสานและการน าไปปฏบิัติในเรื่ องความรู้ ด้านเทคนิค ทกัษะทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ คุณค่าและทศันคติทางวิชาชีพ7 เร่ืองที่ ส านักงานอาจใช้พิจารณาว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง

มีความรู้  ความสามารถที่ จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน รวมถึง ตัวอย่างเช่น  

•  ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง และ

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติงานของส านักงานที่ เกี่ ยวข้องกบังาน 

•  ความรู้ในอุตสาหกรรมของกจิการ 

•  ความเข้าใจและประสบการณ์ในงานที่ มีลักษณะและความซับซ้อนใกล้เคียงกนั และ  

•  ความเข้าใจในความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการปฏิบัติงานและการจัดท า

เอกสารหลักฐานในการสอบทาน ซึ่ งอาจพัฒนาได้โดยการฝึกอบรมที่ เกี่ ยวข้องจากส านักงาน 

ก6. เง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่ ส านักงานใช้พิจารณาว่า 

การสอบทานคุณภาพงานเป็นการตอบสนองที่ เหมาะสมต่อความเสี่ ยงด้านคุณภาพหนึ่ งข้อหรือ

มากกว่าหรือไม่นั้น8 อาจเป็นข้อพิจารณาที่ ส าคัญที่ ส านักงานใช้ก าหนดความรู้และความสามารถที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพส าหรับงานนั้น ๆ ข้อก าหนดอื่ น ๆ ที่ ส านักงานอาจใช้

พิจารณาว่าผู้สอบทานคุณภาพงานมีความรู้ และความสามารถรวมถึงเวลาที่ เพียงพอ ซึ่ งจ าเป็นต่อ 

การประเมินการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ ได้ รวมถึง ตัวอย่างเช่น  

•  ลักษณะของกจิการ 

•  ความเชี่ ยวชาญและความซับซ้อนของอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อมของข้อก าหนดที่

กจิการได้ด าเนินการ 

•  ขอบเขตที่ งานนั้นเกี่ ยวข้องกับความเชี่ ยวชาญเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะเร่ืองในด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี) 

หรือความเชี่ ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ซึ่ งอาจจ าเป็นต่องานที่ ไห้ความเชื่ อมั่น 

บางประเภท ดูย่อหน้าที่  ก19  

ก7. ในการประเมินความรู้และความสามารถของบุคคลที่ อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทานคุณภาพ

งาน เร่ืองที่ พบในกิจกรรมติดตามผลของส านักงาน (ตัวอย่างเช่น เร่ืองที่ พบจากการตรวจทาน 

ในงานที่ บุคคลนั้นเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สอบทานคุณภาพงาน) หรือผลของ

การตรวจทานภายนอกอาจเป็นข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้องในการแต่งตั้ง 

 
7
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  ก88 

8  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  ก134 
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ก8. การขาดความรู้หรือความสามารถที่ เหมาะสมอาจส่งผลกับความสามารถของผู้สอบทานคุณภาพ

งานในการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับการปฏิบัติงานสอบทาน ตัวอย่างเช่น  

ผู้สอบทานคุณภาพงานที่ ไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องอาจไม่มีความสามารถหรือ

ความเชื่ อมั่นที่ จ าเป็นส าหรับการประเมิน และทดสอบการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ (ในกรณีที่

เกี่ ยวข้อง) และการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในเร่ืองการบัญชี

หรือการสอบบัญชีที่ เฉพาะในอุตสาหกรรมและมีความซับซ้อน 

อ านาจหน้าที่ ที่ เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  18(ก)) 

ก9. การด าเนินการในระดับส านักงานช่วยก าหนดอ านาจหน้าที่ ของผู้สอบทานคุณภาพงาน ตัวอย่างเช่น 

การสร้างวัฒนธรรมที่ ให้ความเคารพต่อบทบาทหน้าที่ ของผู้สอบทานคุณภาพงาน ท าให้ผู้สอบทาน

คุณภาพงานมีความเป็นไปได้น้อยลงที่ จะได้รับแรงกดดันจากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานหรือ

บุคคลอื่ นที่ มีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อผลของการสอบทานคุณภาพงาน ในบางกรณี  

อ านาจหน้าที่ ของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้รับการส่งเสริมโดยนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานในการพิจารณาความคิดเห็นที่ แตกต่าง ซึ่ งอาจรวมไปถึงการด าเนินการของผู้สอบทาน

คุณภาพงานเมื่ อเกดิข้อโต้แย้งระหว่างผู้สอบทานคุณภาพงานและกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก10. อ านาจหน้าที่ ของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจถูกท าให้บกพร่อง เมื่ อ 

•  วัฒนธรรมในส านักงานส่งเสริมความเคารพเฉพาะอ านาจหน้าที่ ในบุคคลระดับสูงของ 

ล าดับชั้นภายในส านักงาน 

•  ผู้สอบทานคุณภาพงานมีสายการรายงานต่อผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน ตัวอย่างเช่น  

เมื่ อผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอยู่ในต าแหน่งผู้น าในส านักงาน หรือมีความรับผิดชอบ

ส าหรับการพิจารณาค่าตอบแทนให้กบัผู้สอบทานคุณภาพงาน 

ข้อพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ก)) 

ก11. ในหน่วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชี (ตัวอย่างเช่น ผู้ตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลอื่ นที่ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่ ได้รับแต่งตั้งในฐานะของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน) อาจปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะเดียวกนักบั

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน โดยมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการสอบบัญชีหน่วยงานภาครัฐได้  

ในสถานการณ์ดังกล่าว การเลือกผู้สอบทานคุณภาพงานอาจรวมถึงการพิจารณาความจ าเป็นของ

เร่ืองความเป็นอิสระและความสามารถของผู้ สอบทานคุณภาพงานในการประเมินอย่างมี

หลักเกณฑ ์

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ค) และ 18(ข)) 

ก12. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ น าไปปฏิบัติเมื่ อปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานอาจ

เปล่ียนแปลงไปตามลักษณะและสถานการณ์ของงานหรือกิจการ โดยข้อก าหนดต่าง ๆ ของ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจน าไปปฏิบัติเฉพาะกับบุคคลที่ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีและไม่ใช่ส านักงาน เช่น ผู้สอบทานคุณภาพงาน 
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ก13. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงข้อก าหนดเฉพาะเร่ืองความเป็นอิสระซึ่ งบังคับ

ใช้กบับุคคลที่ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น ผู้สอบทานคุณภาพงาน ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกับอุปสรรคต่อความเป็นอิสระที่ เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์

ระยะยาวกับลูกค้าสอบบัญชีหรืองานที่ ให้ความเชื่ อมั่น การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับ

ความสัมพันธ์ระยะยาวดังกล่าวแยกต่างหาก (แต่อาจจ าเป็นต้องน าไปพิจารณาปรับใช้)  

จากข้อก าหนดเรื่ องระยะเวลาการเว้นการปฏบิัติงานตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  19 

อุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบทานคุณภาพงาน 

ก14. อุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจเกิดขึ้นจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์  

ในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น 

• อุปสรรคที่ เกิดจากการสอบทานผลงานของตนเองอาจเกิดขึ้นเมื่ อผู้สอบทานคุณภาพงาน

เคยมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่ อเคยเป็น

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

•  อุปสรรคที่ เกิดจากความคุ้ นเคยหรือที่ เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกิดขึ้ นเมื่ อ 

ผู้สอบทานคุณภาพงานมีความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวที่ ใกล้ชิด หรือครอบครัวที่

ใกล้ชิดที่ สุดกับผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานหรือสมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึง

การมีความสมัพันธใ์กล้ชิดส่วนบุคคลกบัสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

•  อุปสรรคที่ เกิดจากการถูกข่มขู่อาจเกิดขึ้ นเมื่ อเกิดขึ้ นจริงหรือรับรู้ ได้ว่ามีแรงกดดันเกิด

ขึ้นกับผู้สอบทานคุณภาพงาน (ตัวอย่างเช่น เมื่ อผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเป็นบุคคลที่ มี

ลักษณะก้าวร้าวหรือชอบใช้อ านาจเหนือผู้อื่ น หรือการที่ ผู้สอบทานคุณภาพงานมีสาย 

การรายงานต่อผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน) 

ก15. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติในการระบุ 

ประเมินและจัดการอุปสรรคของความเที่ ยงธรรม ตัวอย่างเช่น ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี ให้แนวทางปฏบิัติโดยเฉพาะซึ่ งรวมตัวอย่างของ 

• สถานการณ์ที่ อุปสรรคต่อความเที่ ยงธรรมอาจเกิดขึ้ นเมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับ 

การแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทานคุณภาพงาน 

• ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกบัการประเมินระดับของอุปสรรคดังกล่าว และ 

• การกระท า ซึ่ งรวมถึงมาตรการป้องกนัที่ อาจจัดการกบัอุปสรรคดังกล่าว 

กฎหมายหรือข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกบัคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  18(ค)) 

ก16. กฎหมายหรือข้อก าหนดอาจก าหนดข้อก าหนดเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้สอบทาน

คุณภาพงาน ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศผู้สอบทานคุณภาพงานอาจจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติ 

บางประการหรือมีใบอนุญาตที่ สามารถปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงานได้ 
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ระยะเวลาการเวน้การปฏิบติังานส าหรบับุคคลทีเ่คยเป็นผูส้อบบญัชีทีร่บัผิดชอบงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก17. ส าหรับงานให้บริการต่อเนื่ อง เร่ืองที่ เกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญส่วนใหญ่จะไม่หลากหลาย 

ดังนั้น ดุลยพินิจส าคัญที่ เคยใช้ในรอบบัญชีก่อนอาจมีผลกระทบต่อเนื่ องกับดุลยพินิจของ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในรอบบัญชีต่อมา ความสามารถของผู้สอบทานคุณภาพงานที่ จะท าการประเมิน

ดุลยพินิจที่ ส าคัญอย่างมีหลักเกณฑ์จะได้รับผลกระทบเมื่ อบุคคลนั้นเคยมีส่วนร่วมในการใช้ 

ดุลยพินิจนั้นในฐานะผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน ในสถานการณ์ดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ ต้อง

ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันที่ เหมาะสม เพื่ อลดอุปสรรคต่อความเที่ ยงธรรมโดยเฉพาะจาก 

การสอบทานผลงานของตนเองให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ดังนั้น มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้ จึงก าหนดให้ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ ก าหนดระยะเวลาการเว้น 

การปฏบิัติงานที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานไม่สามารถรับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทานคุณภาพงานได้ 

ก18. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจระบุให้มีระยะเวลาการเว้นการปฏิบัติงานที่ เหมาะสม

ส าหรับบุคคลอื่ นที่ ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทาน

คุณภาพงานของงานนั้น ในการนี้  ส านักงานอาจพิจารณาลักษณะของบทบาทของบุคคลนั้นและ

การมีส่วนร่วมที่ ผ่านมาเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญในงานนั้น ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจ

ก าหนดว่าผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานส าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของ

กิจการภายในกลุ่ม หนึ่ งในงานสอบบัญชีกลุ่มกิจการ อาจไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 

ผู้สอบทานคุณภาพงานของกลุ่มกิจการได้ เนื่ องจากผู้สอบบัญชีนั้นมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจ 

ที่ ส าคัญที่ กระทบต่องานสอบบัญชีกลุ่มกจิการ 

สถานการณเ์มือ่ผูส้อบทานคณุภาพงานใชผู้ช้่วย (อ้างถึงย่อหน้าที่  20-21) 

ก19. ในบางสถานการณ์ อาจเป็นเร่ืองเหมาะสมส าหรับผู้สอบทานคุณภาพงานได้รับการช่วยเหลือ 

โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ มีความเชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ความรู้  ทักษะหรือ 

ความเชี่ ยวชาญเฉพาะในระดับสูงอาจเป็นประโยชน์ส าหรับการท าความเข้าใจบางรายการที่ บันทกึ

โดยกิจการ ซึ่ งจะช่วยผู้ สอบทานคุณภาพงานในการประเมินการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของ 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ เกี่ ยวข้องกบัรายการเหล่านั้น 

ก20. แนวทางปฏิบัติในย่อหน้าที่  ก14 อาจจะมีประโยชน์ต่อส านักงานในการก าหนดนโยบายหรือ 

วิธปีฏบิัติที่ ระบุอุปสรรคต่อความเที่ ยงธรรมของบุคคลที่ เป็นผู้ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน 

ก21. เมื่ อผู้ สอบทานคุณภาพงานได้รับการช่วยเหลือโดยบุคคลภายนอก ความรับผิดชอบรวมถึง 

การปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง อาจถูกกล่าวถึงในสัญญาหรือข้อตกลงอื่ น

ระหว่างส านักงานและผู้ช่วย 

ก22. นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานอาจรวมถึงความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการ 

• พิจารณาว่าผู้ช่วยเข้าใจค าสั่งและงานที่ จะต้องปฏบิัติตามที่ ได้วางแผนไว้ส าหรับการสอบทาน

คุณภาพงานนั้นหรือไม่ และ 
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• จัดการเร่ืองที่ เสนอโดยผู้ ช่วยโดยพิจารณาถึงนัยส าคัญและปรับเปล่ียนวิธีการที่ วางแผนไว้

อย่างเหมาะสม 

ความบกพร่องในคุณสมบัติของผูส้อบทานคุณภาพงานทีป่ฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  22-23) 

ก23. ปัจจัยที่ อาจเกี่ ยวข้องส าหรับการพิจารณาของส านักงานว่าคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงานที่

ปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงานบกพร่องหรือไม่ รวมถึง 

• การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ของงานเป็นผลให้ผู้สอบทานคุณภาพงานไม่มีความรู้และ

ความสามารถที่ เหมาะสมในการปฏบิัติงานสอบทานอกีต่อไปหรือไม่ 

• การเปล่ียนแปลงในความรับผิดชอบอื่ นของผู้สอบทานคุณภาพงานบ่งชี้ ว่าผู้สอบทานคุณภาพ

งานไม่มีเวลาเพียงพอในการปฏบิัติงานสอบทานอกีต่อไปหรือไม่ หรือ 

• การแจ้งให้ทราบจากผู้สอบทานคุณภาพงานตามย่อหน้าที่  23 

ก24. ในสถานการณ์ที่ คุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงานที่ ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานได้

บกพร่อง นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจกล่าวถึงวิธีปฏิบัติในการระบุบุคคลที่ มี

คุณสมบัติเหมาะสม นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจระบุความรับผิดชอบของบุคคลที่

ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแทนผู้สอบทานคุณภาพงาน เพื่ อที่ จะปฏิบัติงานให้เพียงพอตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบ

ทานคุณภาพงาน นโยบายหรือวิธีปฏิบัตินั้นอาจระบุถึงความจ าเป็นที่ ต้องมีการขอค าปรึกษาใน

สถานการณ์นั้น 

การปฏิบติังานการสอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  24-27) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีทีร่บัผิดชอบงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  

24(ข)) 

ก25. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)9 มีข้อก าหนดส าหรับผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

ในการสอบบัญชีที่ ต้องปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ซึ่ งรวมถึง 

• พิจารณาว่าได้มีการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีแล้ว 

• ร่วมมือกับผู้ สอบทานคุณภาพงานและแจ้งให้สมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทราบถึง 

ความรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือด้วยเช่นกนั 

• ปรึกษาหารือกับผู้สอบทานคุณภาพงานเกี่ ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ และการใช้ดุลยพินิจที่

ส าคัญที่ เกดิขึ้นระหว่างงานสอบบัญชี ซึ่ งรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่ พบระหว่างการสอบทานคุณภาพ

งาน และ 

• ไม่ลงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีจนกว่าการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีจะเสรจ็สิ้น 

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  36 
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ก26. มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)10 มีข้อก าหนดส าหรับผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานที่ เกี่ ยวข้องกบัการสอบทานคุณภาพงานเช่นกนั 

การปรึกษาหารือระหวา่งผูส้อบทานคณุภาพงานและกลุ่มผูป้ฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  24(ค)) 

ก27. การสื่ อสารที่ เกิดขึ้นบ่อย ๆ ตลอดระยะเวลาของงานระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและผู้สอบทานคุณภาพ

งานอาจช่วยส่งเสริมประสิทธิผลและความทันเวลาของการสอบทานคุณภาพงาน อย่างไรกต็าม 

อุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจถูกท าให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลา

และขอบเขตของการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ นโยบาย

หรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดการด าเนินการที่ กระท าโดยผู้สอบทานคุณภาพงานหรือ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่ อหลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ ผู้สอบทานคุณภาพงานกระท า (หรืออาจถูกมองว่า) 

ตัดสินใจในฐานะของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ดังกล่าว ส านักงานอาจต้อง

ปรึกษาหารือเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญดังกล่าวกับบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องอื่ นตามนโยบายหรือ

วิธปีฏบิัติในการปรึกษาหารือของส านักงาน 

วธีิปฏิบติัด าเนินการโดยผูส้อบทานคณุภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  25-27) 

ก28. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏิบัติ 

ที่ น าไปปฏิบัติโดยผู้สอบทานคุณภาพงาน และอาจมุ่งเน้นความส าคัญของผู้สอบทานคุณภาพงาน

ซึ่ งใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏบิัติงานสอบทาน 

ก29. ระยะเวลาของวิธีการปฏิบัติโดยผู้สอบทานคุณภาพงาน อาจขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของ

งานหรือกิจการ ซึ่ งรวมถึงลักษณะของเร่ืองต่าง ๆ ของงานที่ สอบทาน การสอบทานเอกสาร

หลักฐานของงานอย่างทนัเวลาโดยผู้สอบทานคุณภาพงานตลอดทุกขั้นตอนของงาน (ตัวอย่างเช่น 

การวางแผน การปฏิบัติงาน และการรายงานผล) ท าให้เร่ืองต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

ตามความพึงพอใจของผู้สอบทานคุณภาพงานในหรือก่อนวันที่ ในรายงาน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบทาน

คุณภาพงานอาจปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์โดยรวมและแผนส าหรับงานเมื่ อขั้นตอนของ 

การวางแผนเสรจ็สิ้น การปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงานอย่างทนัเวลาอาจช่วยส่งเสริมการใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่

เกี่ ยวข้องกบัประเภทของงานโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการวางแผนและการปฏบิัติงาน 

ก30. ลักษณะ และขอบเขตของวิธีปฏิบัติงานของผู้สอบทานคุณภาพงานส าหรับงานที่ มีลักษณะเฉพาะ

อาจขึ้นอยู่กบัปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  

• เหตุผลของการประเมินในความเสี่ ยงด้านคุณภาพ11 ตัวอย่างเช่น งานส าหรับกิจการใน

อุตสาหกรรมที่ เกดิใหม่ หรือที่ มีรายการซับซ้อน 
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  มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) “งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทาง

การเงินในอดีต” ย่อหน้าที่  36 
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 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  ก49  
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•  ข้อบกพร่องที่ ระบุได้ และการแก้ไขต่อข้อบกพร่องที่ ระบุได้ที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการ

ติดตามผลและการแก้ไขของส านักงาน และแนวทางอื่ นที่ เกี่ ยวข้องที่ ออกโดยส านักงาน  

ซึ่ งอาจบ่งชี้ถึงเร่ืองที่ ผู้สอบทานคุณภาพงานจ าเป็นต้องเพิ่ มวิธกีารปฏบิัติงานให้มากขึ้น 

•  ความซับซ้อนของงาน 

•  ลักษณะและขนาดของกิจการ รวมถึงกิจการนั้นเป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หรือไม่ 

•  เร่ืองที่ พบที่ เกี่ ยวกับงาน เช่น ผลของการตรวจสอบที่ ด าเนินการโดยหน่วยงานก ากับดูแล

ภายนอกในรอบบัญชีก่อน หรือข้อกังวลอื่ นเกี่ ยวกับคุณภาพของการปฏิบัติงานของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน 

•  ข้อมูลที่ ได้รับจากการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่ มี

ลักษณะเฉพาะของส านักงาน 

•  การระบุและประเมินความเสี่ ยง และการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

•  สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือกับผู้สอบทานคุณภาพงานหรือไม่ โดยนโยบาย

หรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจกล่าวถึงการด าเนินการของผู้สอบทานคุณภาพงานในกรณีที่

ไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ตัวอย่างเช่น แจ้งให้บุคคลที่ เหมาะสมในส านักงาน

ทราบเพื่ อที่ จะมีการด าเนินการที่ เหมาะสมในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

ก31. ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏบิัติงานของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจต้องเปล่ียนแปลงไป

ตามสถานการณ์ที่ พบในการปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน 

ข้อพิจารณาส าหรับการสอบบัญชีกลุ่มกจิการ 

ก32. การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานส าหรับการสอบบัญชีกลุ่มกิจการอาจต้องพิจารณาเพิ่ มเติม

ส าหรับบุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นผู้ สอบทานคุณภาพงานของการสอบบัญชีกลุ่มกิจการ  

ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของกลุ่มกิจการ ย่อหน้าที่  21(ก) ก าหนดให้นโยบายหรือ 

วิธีปฏิบัติของส านักงานก าหนดให้ผู้ สอบทานคุณภาพงานมีหน้าที่ รับผิดชอบโดยรวมต่อ 

การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ในการนี้  การสอบบัญชีกลุ่มกิจการที่ มีขนาดใหญ่และ

ซับซ้อนมากขึ้น ผู้สอบทานคุณภาพงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน อาจจ าเป็นต้องปรึกษาหารือเร่ืองส าคัญ

และดุลยพินิจที่ ส าคัญกับสมาชิกหลักของกลุ่มปฏิบัติงาน นอกเหนือจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี

กลุ่มกิจการ (ตัวอย่างเช่น ผู้ซึ่ งมีหน้าที่ ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่ม) ในสถานการณ์เหล่านี้  ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่  20 แนวทางปฏิบัติตามย่อหน้าที่  ก22 อาจมีประโยขน์เมื่ อผู้สอบทานคุณภาพงาน

ของกลุ่มกจิการพิจารณาใช้ผู้ช่วย 
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ก33. ในบางกรณี ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้รับการแต่งตั้งส าหรับการสอบบัญชีกจิการหรือหน่วยธุรกิจ

ที่ เป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่มกจิการ ตัวอย่างเช่น เมื่ อมีการสอบบัญชีตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือด้วยเหตุ

อื่ น ในสถานการณ์เหล่านี้  การสื่ อสารระหว่างผู้สอบทานคุณภาพงานส าหรับการสอบบัญชีกลุ่มกิจการ

และผู้สอบทานคุณภาพงานของการสอบบัญชีกจิการหรือหน่วยธุรกิจอาจช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน

ของกลุ่มกิจการในการท าหน้าที่ ให้สมบูรณ์ ตามย่อหน้าที่  21(ก) ตัวอย่างเช่น อาจเป็นในกรณีที่

กิจการหรือหน่วยธุรกิจที่ ได้รับการระบุให้เป็นกิจการภายในกลุ่มเพื่ อวัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี

กลุ่มกิจการและการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญในระดับกิจการภายในกลุ่มที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี 

กลุ่มกจิการ 

ข้อมูลทื่ สื่ อสารโดยกลุ่มผู้ปฎิบัติงานและส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ก)) 

ก34. ท าความเข้าใจข้อมูลที่ สื่ อสารโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและส านักงานตามย่อหน้าที่  25(ก) อาจช่วยให้

ผู้สอบทานคุณภาพงานเข้าใจดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ คาดว่าจะใช้ส าหรับงาน การท าความเข้าใจ

ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ให้ผู้สอบทานคุณภาพงานในการปรึกษาหารือกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานเกี่ ยวกบัเร่ือง

ส าคัญและดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ ใช้ในการวางแผน การปฏิบัติงานและการรายงานผลของงาน 

ตัวอย่างเช่น ข้อบกพร่องที่ ส านักงานตรวจพบอาจสัมพันธ์กับดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ ใช้โดยกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานอื่ นส าหรับประมาณการทางบัญชีเฉพาะรายการส าหรับอุตสาหกรรมหนึ่ งโดยเฉพาะ 

ในกรณีเช่นนี้  ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ ยวข้องกับดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ ใช้ในงานเกี่ ยวกับประมาณการ

ทางบัญชีนั้น และดังนั้นอาจท าให้ผู้สอบทานคุณภาพงานใช้เป็นเกณฑ์ในการปรึกษาหารือกับกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  25(ข) 

เร่ืองที่ ส าคัญและดุลยพินิจที่ ส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ข)-25(ค)) 

ก35. ส าหรับงานตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)12 ก าหนดให้ 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน สอบทานเอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ13 และ

ดุลยพินิจที่ ส าคัญรวมถึงเร่ืองที่ ยากหรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้งที่ ระบุได้ในระหว่างปฏิบัติงานและ

ข้อสรุปที่ ได้ 

ก36. ส าหรับงานตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)14 ประกอบไปด้วย

ตัวอย่างของการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ อาจได้รับการระบุโดยผู้ สอบบัญชีที่ รับผิ ดชอบงาน  

ที่ เกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี การปฏิบัติงานและข้อสรุป

โดยรวมที่ ได้จากการปฏบิัติงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก37. ส าหรับงานนอกเหนือจากงานตรวจสอบงบการเงิน ดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้อาจ

ขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานหรือกิจการนั้น ตัวอย่างเช่น งานให้ความเชื่ อมั่นที่

ปฏิบัติตาม มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ในเร่ืองของการพิจารณาของ

 
12

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  31 
13

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8(ค) 
14

  มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก92 
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กลุ่มผู้ปฏิบัติงานว่าเกณฑ์ที่ น าไปปรับใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลที่ ส าคัญมีความเหมาะสมส าหรับ

งานหรือไม่ อาจเกี่ ยวข้องหรือต้องการดุลยพินิจที่ ส าคัญหรือไม่ 

ก38. ในการสอบทานคุณภาพงาน ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้รับทราบเร่ืองอื่ นที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

จะต้องใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ ท าให้อาจจ าเป็นที่ ต้องได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับวิธีการที่ ใช้ หรือ

เกณฑ์ส าหรับข้อสรุปที่ ได้ ในสถานการณ์เหล่านั้น การปรึกษาหารือกบัผู้สอบทานคุณภาพงานอาจ

ท าให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงานได้ข้อสรุปเกี่ ยวกบัวิธกีารเพิ่ มเติมที่ จ าเป็นต้องปฏบิัติ 

ก39.  ข้อมูลที่ ได้รับตามย่อหน้าที่  25(ก) และ 25(ข) และการสอบทานเอกสารหลักฐานที่ เลือกจะช่วย

ผู้ สอบทานคุณภาพงานในการประเมินเกณฑ์ที่ ก ลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานใช้ในดุลยพินิจที่ ส าคัญ 

ข้อพิจารณาอื่ นที่ อาจเกี่ ยวข้องกบัการประเมินของผู้สอบทานคุณภาพงานรวมถึง ตัวอย่างเช่น 

•  เตรียมพร้อมที่ จะเปล่ียนแปลงลักษณะและสถานการณ์ของงานหรือกิจการที่ อาจน าไปสู่ 

การเปลี่ ยนแปลงดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ ท าโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

•  ใช้ความเหน็โดยไม่มีความล าเอยีงในการประเมินค าตอบของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและ 

•  ติดตามความไม่สอดคล้องกันที่ พบในระหว่างการสอบทานเอกสารหลักฐานของงาน หรือ

ค าตอบที่ ไม่สอดคล้องกันที่ ได้รับจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานส าหรับค าถามที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ 

ดุลยพินิจที่ ส าคัญ 

ก40. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดเอกสารหลักฐานของงานที่ จะต้องสอบทานโดยผู้สอบ

ทานคุณภาพงาน นอกจากนี้  นโยบายหรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวอาจบ่งชี้ ให้ผู้สอบทานคุณภาพงานใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการเลือกเอกสารหลักฐานของงานที่ จะสอบทานเกี่ ยวกบัการใช้

ดุลยพินิจที่ ส าคัญโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก41.  การปรึกษาหารือเกี่ ยวกบัดุลยพินิจที่ ส าคัญของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน และสมาชิกอื่ นในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมกับเอกสารหลักฐานของงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อาจช่วยผู้สอบทาน

คุณภาพงานในการประเมินการใช้การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ที่ เกี่ ยวกบัดุลยพินิจที่ ส าคัญ ในกรณีที่ เกี่ ยวข้องกบังาน 

ก42. ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)15 ให้ตัวอย่างของ

อุปสรรคต่อการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับงานตรวจสอบ  

ความล าเอียงของผู้สอบบัญชีโดยไม่รู้ตัว ที่ อาจขัดขวางการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพ และการด าเนินการที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจกระท าเพื่ อจัดการกับอุปสรรคต่อการใช้การ

สงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับงานตรวจสอบ 

 
15

  มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก34- ก36 
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ก43. ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน ข้อก าหนดและการน าไปปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องที่ กล่าวในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)16 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 17 

และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ นยังได้ให้ตัวอย่างเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีใช้การสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ เหมาะสมที่ อาจช่วยให้หลักฐานเกี่ ยวกับ 

การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ผู้สอบบัญชีใช้ แนวทางปฏบิัติดังกล่าวอาจช่วยผู้สอบ

ทานคุณภาพงานในการประเมินการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน 

มีการปฏบิัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวกบัความเป็นอสิระหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ง)) 

ก44. มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 220 (ปรับปรุง)18 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมี 

ความรับผิดชอบในการพิจารณาว่ามีข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนด

เกี่ ยวกบัความเป็นอสิระก่อนที่ จะลงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

มีการปรึกษาหารือในเร่ืองที่ ยากหรือที่ น่าจะมีมีข้อโต้แย้งหรือเร่ืองที่ มีความเห็นที่ แตกต่างหรือไม่(อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  22(จ)) 

ก45 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  119 ระบุให้มีการปรึกษาหารือส าหรับเร่ืองที่ ยากหรือที่ น่าจะมี

ข้อโต้แย้งและมีความเห็นที่ แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

และผู้สอบทานคุณภาพงาน หรือบุคคลที่ ปฏบิัติงานภายในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

ความเพียงพอและเหมาะสมของการมีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่   

25(จ)) 

ก46. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)20 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานพิจารณา

ก่อนการลงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีในเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

เพียงพอและเหมาะสมตลอดงานตรวจสอบ จนถึงระดับที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีเกณฑ์ใน

การพิจารณาว่า ดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ ใช้และข้อสรุปที่ ได้มีความเหมาะสม ภายใต้ลักษณะและ

สถานการณ์ของงานตรวจสอบแล้ว มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)21 ยังบ่งชี้ ว่า

เอกสารหลักฐานของการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจกระท าได้ในรูปแบบที่

แตกต่างกัน การปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและการสอบทานเอกสารหลักฐานดังกล่าวอาจ

ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงานในการประเมินเกณฑ์ที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานพิจารณาการมีส่วน

ร่วมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานว่าเพียงพอและเหมาะสม 

 
16

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญ” ย่อหน้าที่  ก238 
17

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” ย่อหน้าที่  ก11 
18

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  21 
19

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  31(ง) 31(จ) และ ก79-ก82 
20

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  40(ก) 
21

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก118 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 19 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  2 

การสอบทานงบการเงินและรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ช) 

ก47. ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน การสอบทานงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของผู้สอบทาน

คุณภาพงาน อาจรวมถึงการพิจารณาการแสดงรายการและการเปิดเผยเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ 

ดุลยพินิจที่ ส าคัญโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกับความเข้าใจของผู้สอบทานคุณภาพงานใน

เร่ืองเหล่านั้นจากการที่ สอบทานเอกสารหลักฐานที่ เลือก และการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  

ในการสอบทานงบการเงิน ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้รับทราบถึงเร่ืองอื่ นที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจ

ต้องใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ โดยอาจจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัวิธกีารหรือข้อสรุปของกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานในย่อหน้านี้ สามารถน าไปใช้กับงานสอบทานและรายงานที่

เกี่ ยวข้อง 

ก48. ส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอื่ นและงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง การสอบทานรายงานของผู้สอบทานคุณภาพ

งาน และในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง ข้อมูลที่ พิจารณาอาจรวมถึงการพิจารณาเร่ืองที่ คล้ายกับย่อหน้าที่   

ก47 (ตัวอย่างเช่น การแสดงรายการหรือค าอธิบายเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ

โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกบัความเข้าใจของผู้สอบทานคุณภาพงานจากวิธกีารปฏิบัติงาน

ที่ เกี่ ยวเนื่ องกบัการสอบทานหรือไม่) 

ข้อกงัวลที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไขของผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  26) 

ก49. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในส านักงานที่ จะได้รับ 

การแจ้งให้ทราบถ้าผู้สอบทานคุณภาพงานมีข้อกังวลที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไขในความไม่เหมาะสม

ของการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ ได้ บุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงบุคคล

ที่ ได้รับการมอบหมายหน้าที่ ในการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงาน นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานอาจก าหนดให้มีการปรึกษาหารือภายในหรือภายนอกส านักงาน (เช่น หน่วยงานวิชาชีพ 

หรือหน่วยงานที่ ออกกฎระเบียบ) เกี่ ยวกบัข้อกงัวลที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  28-30) 

ก50. ย่อหน้าที่  57 ถึง 60 ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 กล่าวถึงการจัดท าเอกสาร

หลักฐานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ดังนั้น การสอบทานคุณภาพงานที่ ปฏบิัติตาม

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ต้องจัดท าเอกสารหลักฐานตามที่ ก าหนดในมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 

ก51. รูปแบบ เนื้ อหา และขอบเขตของเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงานอาจขึ้ นอยู่กับ

ปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

•  ลักษณะและความซับซ้อนของงาน 

•  ลักษณะของกจิการ 

•  ลักษณะและความซับซ้อนของเร่ืองภายใต้การสอบทานคุณภาพงาน และ 

•  ขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานที่ สอบทาน 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 20 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  2 

ก52. การปฏบิัติงานและการแจ้งการเสรจ็สิ้นของการสอบทานคุณภาพงานอาจจัดท าเอกสารหลักฐานได้

หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ผู้ สอบทานคุณภาพงานอาจจัดท าเอกสารหลักฐานของงานสอบทาน 

ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงาน  หรืออาจจัดท าเอกสารหลักฐานใน

รูปแบบของบันทึก โดยวิธีปฏิบัติของผู้ สอบทานคุณภาพงานอาจถูกบันทึกในรูปแบบอื่ น 

ตัวอย่างเช่น ในรายงานการประชุมของการปรึกษาหารือของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ ผู้สอบทานคุณภาพงาน

มีอยู่ 

ก53. ย่อหน้าที่  24(ข) ก าหนดให้นโยบายหรือวิธีปฏิบัติงานของส านักงานก าหนดไม่ให้ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานลงวันที่ ในรายงานของงานจนกว่าการสอบทานคุณภาพงานจะเสร็จสิ้น ซึ่ งรวมถึง 

การแก้ไขปัญหาที่ พบโดยผู้สอบทานคุณภาพงาน หากการปฏิบัติงานของผู้สอบทานคุณภาพงาน

ได้บรรลุตามข้อก าหนดทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องแล้ว เอกสารหลักฐานของการสอบทานอาจเสร็จสิ้น

หลังจากวันที่ ในรายงานแต่ก่อนการรวบรวมแฟ้มงานขั้นสดุท้าย อย่างไรกด็ี นโยบายหรือวิธปีฏิบัติ

ของส านักงานอาจระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ ผู้สอบทานคุณภาพงานจ าเป็นต้องท าให้เสร็จสิ้นใน

หรือก่อนวันที่ ในรายงาน  
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