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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับ  

การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงินในระดับงานตรวจสอบ และความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้อง

ของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ต้องอ่านร่วมกับข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1 และ ก38) 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านกังานและบทบาทของกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

2. ภายใต้มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ส านักงานเป็นผู้ รับผิดชอบในการออกแบบ  

น าไปปฏิบัติ และด าเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพส าหรับการตรวจสอบหรือสอบทาน 

งบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ น ตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง ที่ ให้บริการโดยส านักงาน  

ซึ่ งให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13-ก14) 

(ก) ส านักงานและบุคลากรของส านักงานบรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง และปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ

ข้อก าหนดดังกล่าว และ 

(ข) รายงานที่ ออกโดยส านักงานหรือผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์นั้น1 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อยู่บนหลักการที่ ว่า ส านักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพต่าง ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2-ก3) 

4. ในบริบทของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและโดยการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใต้การน าของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน  

มีความรับผิดชอบในการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4-ก11) 

(ก) น าการตอบสนองของส านักงานต่อความเสี่ ยงด้านคุณภาพ (ซึ่ งหมายถึง นโยบายหรือ 

วิธีปฏิบัติของส านักงาน) ที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบมาใช้ โดยอาศัยข้อมูลที่ สื่ อสารโดย

ส านักงานหรือได้รับจากส านักงาน 

(ข) พิจารณาว่าจะออกแบบและน าการตอบสนองที่ นอกเหนือจากที่ ก าหนดไว้ในนโยบายหรือ

วิธีปฏิบัติของส านักงานมาใช้ในระดับงานตรวจสอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากลักษณะและ

สถานการณ์ของงานตรวจสอบ และ  

(ค) สื่ อสารข้อมูลของงานตรวจสอบไปยังส านักงานตามที่ นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน

ก าหนดให้ต้องสื่ อสาร เพื่ อสนับสนุนการออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการตาม

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

 
1
 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  14 
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5. การปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ นอาจให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหาร

คุณภาพในระดับงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12) 

6. การปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอส าหรับแต่ละงานตรวจสอบโดยสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ และฉบับอื่ น ช่วยส่งเสริมประโยชน์สาธารณะ  

งานตรวจสอบที่ มีคุณภาพเกิดจากการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งการรายงาน

ผลการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง  การบรรลุ

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานดังกล่าวและการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ ยวข้อง อาศัยการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพ 

7. ตามที่ ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2002 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบโดยใช้การสังเกตและสงสัยเ ย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพและ ต้องใช้ดุลยพินิจเ ย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพใช้ในการตัดสินใจเพื่ อให้สามารถด าเนินการ

อย่างเหมาะสมในการบริหารและการได้มาซึ่ งคุณภาพภายใต้ลักษณะและสถานการณ์ของ 

งานตรวจสอบ การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพช่วยส่งเสริมคุณภาพของดุลยพินิจของ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ งดุลยพินิจเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมประสิทธิผลโดยรวมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

ในการได้มาซึ่ งคุณภาพในระดับงานตรวจสอบ การใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ที่ เหมาะสมอาจแสดงออกในรูปของการกระท าและการสื่ อสารต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  

การกระท าและการสื่ อสารดังกล่าวอาจรวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่ ท าเพื่ อลดอุปสรรคที่ อาจก่อให้เกดิ

ปัญหาในการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ เหมาะสม เช่น ความล าเอียงโดย 

ไม่ตั้งใจ หรือข้อจ ากดัด้านทรัพยากร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก33-ก36) 

การปรบัใหเ้หมาะสม 

8. ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ สามารถปรับให้เหมาะสมกบัลักษณะและสถานการณ์

ของงานตรวจสอบแต่ละงาน ตัวอย่างเช่น  

(ก) เมื่ อผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานปฏบิัติงานตรวจสอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เช่น ในกรณี

ของการตรวจสอบกิจการที่ ไม่ซับซ้อน ข้อก าหนดบางข้อในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

อาจไม่มีความเกี่ ยวข้อง เนื่ องจากข้อก าหนดเหล่านั้นเกี่ ยวข้องกับสมาชิกอื่ นในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13-ก14) 

(ข) เมื่ อผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานไม่ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งหมดแต่เพียงผู้ เดียว หรือ 

ในกรณีของการตรวจสอบกจิการที่ มีลักษณะหรือสถานการณ์ที่ ซับซ้อนมากขึ้น ผู้สอบบัญชี

ที่ รับผิดชอบงานอาจมอบหมายการออกแบบหรือปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ งาน หรือ 

การด าเนินการบางส่วนให้กบัสมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

 
2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  15-16 และ ก20-ก24 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน 

9. ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานยังคงมีภาระหน้าที่ สูงสุดและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้   วลีที่ ว่า “ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้อง

รับผิดชอบในการ...” นั้น ใช้ส าหรับข้อก าหนดที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานได้รับอนุญาตให้

มอบหมายการออกแบบหรือปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ งาน หรือการด าเนินการให้กับสมาชิกใน 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ มีประสบการณ์หรือความช านาญที่ เหมาะสม ส าหรับข้อก าหนดอื่ น ๆ มาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับนี้ ตั้งใจอย่างชัดแจ้งว่า ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องเป็นผู้ด าเนินการตาม

ข้อก าหนดหรือตามความรับผิดชอบเหล่านั้น โดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจขอข้อมูลจาก

ส านักงานหรือสมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22-ก25) 

วนัถือปฏิบติั 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

วตัถุประสงค ์

11. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ การบริหารคุณภาพในระดับงานตรวจสอบ เพื่ อให้ได้มาซึ่ ง 

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าได้บรรลุคุณภาพจนถึงระดับที่  

(ก) ผู้สอบบัญชีได้บรรลุความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง และ 

(ข) รายงานของผู้สอบบัญชีที่ ออกมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ค าจ ากดัความ 

12. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน3 หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่ นที่ ส านักงานแต่งตั้งซึ่ งเป็น

ผู้ รับผิดชอบต่องานตรวจสอบและการปฏิบัติงานดังกล่าว และรับผิดชอบต่อรายงานของ

ผู้สอบบัญชีที่ ออกในนามของส านักงาน และในบางสถานการณ์อาจเป็นผู้ที่ มีอ านาจหน้าที่

ที่ เหมาะสมจากองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานตามกฎหมาย หรือหน่วยงานก ากบัดูแล  

(ข) การสอบทานคุณภาพงาน หมายถึง การประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจ 

ที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ ได้โดยผู้สอบทานคุณภาพงาน และได้ปฏบิัติเสรจ็

สิ้นในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(ค) ผู้สอบทานคุณภาพงาน หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื่ นในส านักงาน หรือบุคคลภายนอก 

ที่ ส านักงานแต่งตั้งให้รับผิดชอบการสอบทานคุณภาพงาน 

 
3
 ค าว่า “ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน” “หุ้นส่วน” และ “ส านักงาน” อาจใช้ค าเรียกอื่ นที่ เทียบเท่ากันได้ในกรณีของหน่วยงานภาครัฐ  

ตามที่ เหมาะสม 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 4 TSA 220 (ปรับปรงุ) 

(ง) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานทุกคนที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ และบุคคล

อื่ นใดที่ ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ โดยไม่รวมถึงผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี4 และ

ผู้ตรวจสอบภายในที่ ให้ความช่วยเหลือโดยตรงในงานตรวจสอบนั้น5 (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก15-ก25) 

(จ) ส านักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด หรือองค์กร

รูปแบบอื่ นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  หรือหน่วยงานเทียบเท่าในภาครัฐ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก26) 

(ฉ) ส านักงานเครือข่าย หมายถึง ส านักงานหรือองค์กรที่ อยู่ในเครือข่ายของส านักงาน (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก27) 

(ช) เครือข่าย หมายถึง โครงสร้างขนาดใหญ่ที่  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27) 

(1) มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ความช่วยเหลือซึ่ งกนัและกนั และ 

(2) มีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนเพื่ อการแบ่งปันก าไรหรือค่าใช้จ่าย หรือมีความเป็นเจ้าของ 

การควบคุมหรือการบริหารร่วมกัน มีนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการบริหารคุณภาพ

ร่วมกัน มีกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกัน มีการใช้ชื่ อทางการค้าร่วมกัน หรือมีการใช้

ทรัพยากรทางวิชาชีพร่วมกนัอย่างมีนัยส าคัญ 

(ซ) หุ้นส่วน หมายถึง บุคคลที่ มีอ านาจหน้าที่ กระท าการผูกพันส านักงานในเร่ืองที่ เกี่ ยวกับ 

การปฏบิัติงานบริการทางวิชาชีพ 

(ฌ) บุคลากร หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานในส านักงาน 

(ญ) มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้อง 

(ฎ) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง หมายถึง หลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบิัติตามเมื่ อท าการตรวจสอบ 

ซึ่ งโดยปกติประกอบด้วยข้อก าหนดของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศหรือสภาวิชาชีพ

บัญชี (ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบ

งบการเงิน และข้อก าหนดของแต่ละประเทศที่ เข้มงวดกว่า 

 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี” ย่อหน้าที่  6(ก) ให้ค านิยามของค าว่า “ผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้สอบบัญชี” 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ได้ก าหนดข้อจ ากัดเกี่ ยวกับการขอความช่วยเหลือ

โดยตรง มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับดังกล่าวยังระบุว่า ผู้สอบบัญชีอาจถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในการรับความช่วยเหลือโดยตรง

จากผู้ตรวจสอบภายใน ดังนั้นการขอความช่วยเหลือโดยตรงจึงถูกจ ากดัไว้ส าหรับสถานการณ์ที่ ก าหนดไว้เท่านั้น 
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(ฏ) การตอบสนอง (ที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ) หมายถึง นโยบายหรือวิธีปฏิบัติ 

ที่ ออกแบบและน ามาปฏบิัติโดยส านักงานเพื่ อจัดการกบัความเสี่ ยงด้านคุณภาพ ทั้งนี้  

(1) นโยบาย หมายถึง ค าบรรยายว่าสิ่ งใดควรหรือไม่ควรท าในการจัดการกับ 

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ ค าบรรยายดังกล่าวอาจเป็นลายลักษณ์อักษร การสื่ อสาร

ที่ ระบุอย่างชัดเจน หรือการแสดงนัยโดยการกระท าหรือการตัดสนิใจ 

(2) วิธปีฏบิัติ หมายถึง การกระท าต่าง ๆ เพื่ อน านโยบายไปปฏบิัติ 

(ฐ) พนักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพที่ มิใช่หุ้นส่วน ซึ่ งรวมถึงผู้เชี่ ยวชาญที่ ส านักงานว่าจ้าง 

ขอ้ก าหนด 

ความรบัผิดชอบของผูน้ าในการบริหารและการไดม้าซ่ึงคุณภาพการสอบบญัชี 

13. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบโดยรวมในการบริหารและการได้มาซึ่ งคุณภาพของงาน

ตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึงรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมของงานตรวจสอบที่ มุ่งเน้นวัฒนธรรม

ของส านักงานและพฤติกรรมที่ ส านักงานคาดหวังจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ในการท าเช่นนั้น 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดงานตรวจสอบ จนถึง

ระดับที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ ใช้และข้อสรุปที่

ได้มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ ภายใต้ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก28-ก37) 

14. ในการสร้างสภาพแวดล้อมตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  13 ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้อง

รับผิดชอบในการท าให้เกิดการกระท าที่ ชัดเจน สม ่าเสมอ และมีประสิทธิผล ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึง

ความมุ่งมั่นของส านักงานต่อคุณภาพ นอกจากนี้  ต้องสร้างและสื่ อสารพฤติกรรมที่ คาดหวังจาก

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และเน้นย า้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30-ก34) 

(ก) ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในการสนับสนุนการบริหารและ

การได้มาซึ่ งคุณภาพในระดับงานตรวจสอบ 

(ข) ความส าคัญของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ คุณค่า และทศันคติ ให้กบัสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

(ค) ความส าคัญของการสื่ อสารที่ เปิดเผยและจริงจังภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และการสนับสนุน

ให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสามารถแจ้งข้อกังวลได้โดยไม่กลัวการตอบโต้ และ 

(ง) ความส าคัญที่ สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดงานตรวจสอบ 

15. หากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมอบหมายการออกแบบหรือปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ งาน หรือ 

การด าเนินการให้แก่สมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่ อช่วยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานยังต้องรับผิดชอบโดยรวม

ในการบริหารและการได้มาซึ่ งคุณภาพของงานตรวจสอบ โดยการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแล

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และสอบทานงานของสมาชิกเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  9 และ ก37) 
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ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้ง ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความเป็นอิสระ 

16. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องมีความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง  

(ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็นอิสระ) ที่ เหมาะสมภายใต้ลักษณะและสถานการณ์ของ 

งานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38–ก42 และ ก48) 

17. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบในการท าให้สมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน มีความ

ตระหนักเกี่ ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเหมาะสมภายใต้ลักษณะและ

สถานการณ์ของงานตรวจสอบ และนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องของส านักงาน ซึ่ งรวมถึง

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ จัดการกบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23–ก25 และ ก40-ก44) 

(ก) การระบุ การประเมิน และการจัดการกับอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกบัความเป็นอสิระ 

(ข) สถานการณ์ที่ อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (ซึ่ งรวมถึง

ข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็นอิสระ) และความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

เมื่ อทราบว่ามีการฝ่าฝืนเกดิขึ้น และ 

(ค) ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานเมื่ อทราบว่ากิจการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับ6 

18. หากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานได้ทราบเร่ืองที่ แสดงให้เห็นว่ามีอุปสรรคต่อการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องประเมินอุปสรรคดังกล่าว

โดยปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน โดยใช้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องจากส านักงาน  

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานหรือแหล่งอื่ น และต้องด าเนินการอย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก43–ก44) 

19. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องมีความตื่ นตัวตลอดงานตรวจสอบ โดยการสังเกตการณ์และ 

การสอบถามที่ จ าเป็น เกี่ ยวกับการฝ่าฝืนข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง หรือนโยบายหรือ 

วิธปีฏบิัติที่ เกี่ ยวข้องของส านักงานโดยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก45) 

20. หากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานได้ทราบเร่ืองจากระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือจาก

แหล่งอื่ น ที่ แสดงว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ เหมาะสมกับ

ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องด าเนินการอย่าง

เหมาะสม โดยการปรึกษาหารือกบับุคคลอื่ นในส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก46) 

21. ก่อนการก าหนดวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบ 

ในการพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งรวมถึงข้อก าหนด

เกี่ ยวกบัความเป็นอสิระแล้วหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38 และ ก47) 

 

 
6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” 
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การตอบรบัและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานตรวจสอบ 

22. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานเกี่ ยวกับการตอบรับและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานตรวจสอบ และต้อง

พิจารณาว่าข้อสรุปที่ ได้จากเร่ืองดังกล่าวมีความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก49-ก52 และ ก58) 

23. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องน าข้อมูลที่ ได้รับจากกระบวนการตอบรับและการคงไว้ซึ่ ง

ความสัมพันธ์ ไปใช้ในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  และ 

การปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก53-ก56) 

24. ถ้ากลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานได้รับทราบข้อมูลที่ อาจเป็นเหตุให้ส านักงานปฏิเสธงานตรวจสอบ  

หากส านักงานได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนการตอบรับหรือการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ 

งานที่ มีลักษณะเฉพาะ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังส านักงานทันที 

เพื่ อให้ส านักงานและผู้สอบบัญชีที่ ร ับผิดชอบงานสามารถด าเนินการที่ จ าเป็นได้ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก57)  

ทรพัยากรของงานตรวจสอบ 

25. ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่า ส านักงานได้มอบหมายหรือจัดหาทรัพยากร 

ที่ เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในเวลาที่ เหมาะสม  

โดยค านึงถึงลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน และ

การเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่ อาจเกดิขึ้นระหว่างการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก59-ก70, ก73-ก74 

และ ก79) 

26. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ เชี่ ยวชาญ

ภายนอกของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่ ให้ความช่วยเหลือโดยตรงในงานตรวจสอบ  

(ซึ่ งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) โดยรวมแล้วมีความรู้และความสามารถที่ เหมาะสม 

(ซึ่ งรวมถึงมีเวลาที่ เพียงพอ) ที่ จะปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก62 และ ก71-ก74) 

27. จากผลของการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  25 และ 26 หากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

พิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพยากรที่ ส านักงานมอบหมายหรือจัดหาให้นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม

กับสถานการณ์ของงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องด าเนินการอย่างเหมาะสม  

ซึ่ งรวมถึงการสื่ อสารกับบุคคลที่ เหมาะสมในส านักงานเกี่ ยวกับความจ าเป็นที่ จะต้องจัดสรรหรือ

มอบหมายทรัพยากรเพิ่ มเติมหรือทรัพยากรทางเลือกให้กับงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก75-ก78) 

28. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรที่ ได้รับมอบหมายหรือจัดหาให้

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ภายใต้ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก63-ก69) 
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การปฏิบติังานตรวจสอบ 

การก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการสอบทาน 

29. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบในการก าหนดแนวทางและควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน และสอบทานงานของสมาชิก (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก80) 

30. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่าลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก81-ก89 และ ก94-ก97) 

(ก) ได้มีการวางแผน7และปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน มาตรฐานวิชาชีพ และ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง และ 

(ข) ตอบสนองต่อลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ และทรัพยากรที่ ส านักงาน

มอบหมายหรือจัดหาให้แก่งานตรวจสอบ 

31. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ณ เวลาที่ เหมาะสม

ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึงเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ เกี่ ยวกับ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก90-ก93) 

(ก) เร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญ8 

(ข) การใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ ซึ่ งรวมถึงเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับเร่ืองที่ ยากหรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้ง 

ที่พบในระหว่างการตรวจสอบ และข้อสรุปที่ ได้ และ 

(ค) เร่ืองอื่ น ๆ ที่ ในดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน เป็นเร่ือง

ที่ เกี่ ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน 

32. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่าได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่ อสนับสนุนข้อสรุปที่ ได้และเพื่ อออกรายงาน

ของผู้สอบบัญชี โดยการสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบและจากการปรึกษาหารือ 

กบักลุ่มผู้ปฏบิัติงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก90-ก94) 

33. ก่อนการก าหนดวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องสอบทาน 

งบการเงินและรายงานของผู้ สอบบัญชี (ซึ่ งรวมถึงค าอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 9 

และเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี)) เพื่ อพิจารณาว่ารายงานที่ จะออก 

มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์10 

34. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องสอบทานการสื่ อสารอย่างเป็นทางการใด ๆ ที่ เป็นลายลักษณ์อักษร 

ก่อนที่ จะสื่ อสารแก่ผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล หรือหน่วยงานก ากับดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก98) 

 
7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  11 

8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8(ค) 

9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” หรือ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

(ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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การปรึกษาหารือ 

35. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก99-ก102) 

(ก) รับผิดชอบให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงานมีการปรึกษาหารือเกี่ ยวกบั 

(1) เร่ืองที่ ยากหรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้ง รวมทั้งเร่ืองต่าง ๆ ที่ นโยบายหรือวิธีปฏิบัติ

ของส านักงานก าหนดให้มีการปรึกษาหารือ และ 

(2) เร่ืองอื่ น ๆ ที่ ภายใต้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งาน เหน็ว่าต้องมีการปรึกษาหารือ 

(ข) พิจารณาว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมในระหว่าง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

กบัผู้อื่ นในระดับที่ เหมาะสมไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกส านักงาน 

(ค) พิจารณาว่าลักษณะและขอบเขตของการปรึกษาหารือดังกล่าว รวมทั้งข้อสรุปที่ ได้ ได้มีการ

ตกลงร่วมกบัผู้ที่ รับการปรึกษาหารือแล้ว และ 

(ง) พิจารณาว่าได้มีการน าข้อสรุปที่ ได้จากการปรึกษาหารือดังกล่าวไปปฏบิัติแล้ว 

การสอบทานคณุภาพงาน 

36. ในงานตรวจสอบที่ ต้องมีการสอบทานคุณภาพงาน ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้อง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก103) 

(ก) ท าให้แน่ใจว่าได้มีการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานแล้ว 

(ข) ร่วมมือกับผู้ สอบทานคุณภาพงานและแจ้งให้สมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทราบถึง 

ความรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือด้วยเช่นกนั 

(ค) ปรึกษาหารือกับผู้สอบทานคุณภาพงานเกี่ ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจ 

ที่ ส าคัญที่ เกิดขึ้นระหว่างงานตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่ พบระหว่างการสอบทาน

คุณภาพงาน และ 

(ง) ไม่ลงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีจนกว่าการสอบทานคุณภาพงานจะเสรจ็สิ้น (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก104-ก106) 

ความคิดเห็นทีแ่ตกต่าง 

37. หากมีความคิดเห็นที่ แตกต่างเกิดขึ้ นภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับ

ผู้สอบทานคุณภาพงานหรือบุคคลที่ ปฏบิัติงานในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน (ซึ่ งรวมถึง

บุคคลที่ ให้การปรึกษาหารือ) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน

ในการจัดการและแก้ไขเกี่ ยวกบัความคิดเหน็ที่ แตกต่างดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก107-ก108) 

38. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้อง 
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(ก) รับผิดชอบในการจัดการและการแก้ไขเกี่ ยวกับความคิดเห็นที่ แตกต่าง ตามนโยบายหรือ

วิธปีฏบิัติของส านักงาน 

(ข) พิจารณาว่ามีการจดบันทกึข้อสรุปที่ ได้และน าไปปฏบิัติ และ 

(ค) ไม่ก าหนดวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีจนกว่าจะมีการแก้ไขเกี่ ยวกับความคิดเห็น 

ที่ แตกต่างแล้ว 

การติดตามผลและแกไ้ข 

39. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบในการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก109-ก112) 

(ก) ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อมูลที่ ได้จากกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงานที่

ส านักงานสื่ อสารให้ทราบ ซึ่ งรวมถึงข้อมูลจากกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของ

เครือข่ายและส านักงานอื่ นในเครือข่าย (ถ้ามี) 

(ข) พิจารณาความเกี่ ยวข้องและผลกระทบต่องานตรวจสอบของข้อมูลที่ อ้างถึงในย่อหน้าที่  

39(ก) และด าเนินการอย่างเหมาะสม และ 

(ค) คงไว้ซึ่ งความตื่ นตัวตลอดงานตรวจสอบเกี่ ยวกับข้อมูลที่ อาจเกี่ ยวข้องกับกระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไขของส านักงาน และสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ ที่ รับผิดชอบ

กระบวนการนั้น 

ความรบัผิดชอบโดยรวมในการบริหารและการไดม้าซ่ึงคุณภาพ 

40. ก่อนการก าหนดวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่า 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานได้รับผิดชอบในภาพรวมเกี่ ยวกับการบริหารและการได้มาซึ่ งคุณภาพ

ของงานตรวจสอบแล้ว ในการท าเช่นนั้น ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่า (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก113-ก116) 

(ก) การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเพียงพอและเหมาะสมตลอดงานตรวจสอบ 

จนถึงระดับที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ ใช้

และข้อสรุปที่ ได้มีความเหมาะสม ภายใต้ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบแล้ว และ 

(ข) ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ การเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ ยวกับลักษณะและ

สถานการณ์ของงานตรวจสอบ และนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องของส านักงาน  

ได้น ามาพิจารณาในการปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้แล้ว 

การจัดท าเอกสารหลกัฐาน 

41. ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 23011 ผู้ สอบบัญชีต้องบันทึกเร่ืองต่อไปนี้  

ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก117-ก120) 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  8-11 และย่อหน้าที่  ก6 
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(ก) ประเดน็ที่ พบ การพูดคุยกับบุคลากรของส านักงานเกี่ ยวกบัประเดน็ดังกล่าว และข้อสรุปที่ ได้

ที่ เกี่ ยวกบั 

(1) การบรรลุความรับผิดชอบเกี่ ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง  

ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกบัความเป็นอสิระ 

(2) การตอบรับและการคงไว้ซึ่ งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบ 

(ข) ลักษณะและขอบเขตของการปรึกษาหารือและข้อสรุปที่ ได้จากการปรึกษาหารือที่ มีขึ้น

ระหว่างการปฏบิัติงานตรวจสอบ และวิธกีารน าข้อสรุปดังกล่าวไปปฏบิัติ 

(ค) การบันทึกว่าการสอบทานคุณภาพงานได้เสร็จสิ้ นในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี (ในกรณีที่ งานตรวจสอบเข้าข่ายที่ ต้องมีการสอบทานคุณภาพงาน) 

 

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่  1) 

ก1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใช้กับทุกการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่ งรวมถึงการตรวจสอบ 

งบการเงินของกลุ่มกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 60012 เกี่ ยวข้องกับข้อพิจารณาพิเศษที่

ใช้กับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ และเมื่ อการตรวจสอบกลุ่มกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่ม นอกจากนี้  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (เมื่ อได้รับการปรับให้เหมาะสม

ตามความจ าเป็นในสถานการณ์ต่าง ๆ ) อาจมีประโยชน์ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับกรณีที่

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีบุคคลจากส านักงานอื่ นร่วมอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 600 อาจมีประโยชน์เมื่ อบุคคลจากส านักงานอื่ นเข้าร่วมการตรวจนับสินค้าคงเหลือ  

ตรวจที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่ หน่วยบริการที่ ใช้ร่วมกัน ซึ่ งตั้งอยู่ 

ในที่ ห่างไกลออกไป 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านกังานและบทบาทของกลุ่มผูป้ฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  2-9) 

ก2. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 เกี่ ยวข้องกบัความรับผิดชอบของส านักงานในการออกแบบ 

การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

ก3. ข้อก าหนดของส านักงานหรือประเทศอาจใช้ค าศัพท์หรือกรอบแนวคิดที่ แตกต่างกันเพื่ อบรรยาย

ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพ ข้อก าหนดของประเทศ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ

ความรับผิดชอบในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการตามระบบการบริหาร

คุณภาพของส านักงาน สามารถเทียบกันได้กับมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 กต่็อเมื่ อ

ข้อก าหนดของประเทศได้ครอบคลุมข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 และ

บังคับให้ส านักงานต้องบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 
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ความรับผิดชอบของกลุ่มผูป้ฏิบัติงานที่เกีย่วขอ้งกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  4) 

ก4. การบริหารคุณภาพในระดับงานตรวจสอบได้รับการสนับสนุนจากระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน และได้รับอิทธิพลจากลักษณะและสถานการณ์เฉพาะของงาน ภายใต้มาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ส านักงานมีความรับผิดชอบในการสื่ อสาร เพื่ อให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

สามารถเข้าใจและด าเนินการตามความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบ  ตัวอย่างเช่น  

การสื่ อสารดังกล่าวอาจรวมถึงนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการปรึกษาหารือกับบุคคลที่ ได้รับ

มอบหมายในสถานการณ์ เฉพาะที่ เกี่ ยวข้องกับเ ร่ืองทางเทคนิคที่ ซับซ้อนหรือประเด็น 

ทางด้านจรรยาบรรณ หรือในการน าผู้ เชี่ ยวชาญที่ ส านักงานมอบหมายเข้ามามีส่วนร่วมในงาน

ตรวจสอบเพื่ อจัดการกบับางประเดน็ (เช่น ส านักงานอาจก าหนดว่าต้องให้ผู้เชี่ ยวชาญด้านเครดิต

ที่ ส านักงานมอบหมายเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบค่าเผื่ อผลขาดทุนด้านเครดิตในการ

ตรวจสอบสถาบันการเงินทุกการตรวจสอบ) 

ก5. การตอบสนองในระดับส านักงานอาจรวมถึงนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ ก าหนดขึ้นโดยเครือข่าย หรือ

โดยส านักงาน โครงสร้าง หรือองค์กรอื่ น ในเครือข่ายเดียวกัน (มาตรฐานการบริหารคุณภาพ  

ฉบับที่  1 อธิบายค าว่าข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายไว้ในส่วนของ “ข้อก าหนด

ของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย”)13 ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อยู่บน

พื้ นฐานที่ ว่าส านักงานมีความรับผิดชอบในการด าเนินการที่ จ าเป็นเพื่ อช่วยให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

สามารถใช้หรือน าข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายมาใช้ในงานตรวจสอบ (เช่น 

ข้อก าหนดในการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นให้ส านักงานเครือข่ายใช้) ภายใต้มาตรฐาน

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ส านักงานมีความรับผิดชอบในการตัดสินว่าจะน าข้อก าหนดของ

เครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายไปใช้กบัระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานอย่างไร14 

ก6. การตอบสนองต่อความเสี่ ยงด้านคุณภาพในระดับส านักงานบางอย่างไม่ได้น ามาใช้ในระดับงาน

ตรวจสอบ แต่ยังมีความเกี่ ยวข้องในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับนี้  ตัวอย่างของ

การตอบสนองในระดับส านักงานที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจสามารถเชื่ อถือได้ในการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับนี้  รวมถึง 

• กระบวนการรับสมัครพนักงานและการอบรมทางวิชาชีพ 

• ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สนับสนุนการติดตามผลของส านักงานเกี่ ยวกับ 

ความเป็นอสิระ 

• การพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สนับสนุนการตอบรับและการคงไว้ซึ่ ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบ และ 

• การพัฒนาระเบียบวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและเคร่ืองมือและแนวปฏิบัติในการน าไป

ปฏบิัติที่ เกี่ ยวข้อง 
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 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้า 49(ข) 

14
 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้า 49(ก) 
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ก7. เนื่ องจากลักษณะและสถานการณ์เฉพาะของแต่ละงานตรวจสอบและการเปลี่ ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้น

ระหว่างงานตรวจสอบ ส านักงานไม่สามารถระบุความเสี่ ยงด้านคุณภาพทั้งหมดที่ อาจเกิดขึ้ น 

ในระดับงานตรวจสอบหรือก าหนดการตอบสนองที่ เกี่ ยวข้องและเหมาะสมทั้งหมดไว้ล่วงหน้าได้ 

ดังนั้น ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานจึงใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าจะ

ออกแบบและน าการตอบสนองนอกเหนือจากที่ ก าหนดไว้แล้วในนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานมาใช้ในระดับงานตรวจสอบหรือไม่เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้15 

ก8. การพิจารณาของผู้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานว่าจ าเป็นต้องมีการตอบสนองในระดับงานตรวจสอบหรือไม่ 

และการตอบสนองดังกล่าวคืออะไร (หากจ าเป็นต้องมี) ได้รับอิทธิพลจากข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับลักษณะและสถานการณ์

ของงานตรวจสอบ และการเปล่ียนแปลงในระหว่างการตรวจสอบ  ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ที่  

ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบซึ่ งอาจท าให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องขอให้

บุคลากรที่ มีประสบการณ์ที่ เหมาะสมเข้ามามีส่วนร่วมนอกเหนือจากบุคลากรที่ ส านักงานมอบหมาย

หรือจัดหาให้แต่แรก 

ก9. จุดสมดุลของความพยายามของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ จะปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบ

บัญชีฉบับนี้  (นั่นคือ ระหว่างการน าการตอบสนองของส านักงานมาใช้กับการออกแบบและการน า

การตอบสนองเฉพาะงานตรวจสอบนอกเหนือจากที่ ก าหนดไว้แล้วในนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานมาปฏิบัติ) อาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจออกแบบแนวการสอบบัญชี

เพื่ อใช้ในสถานการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบ (เช่น แนวการสอบบัญชีเฉพาะอุตสาหกรรม) 

นอกเหนือจากการพิจารณาช่วงเวลาและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่ จะใช้ อาจมีความจ าเป็นไม่

มากหรือไม่มีความจ าเป็นที่ จะต้องเพิ่ มวิธีการตรวจสอบเข้าไปในแนวการสอบบัญชีในระดับงาน

ตรวจสอบ ในทางกลับกัน การปฏิบัติของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อาจเน้นไปที่ การออกแบบและการน าการตอบสนอง

ในระดับงานตรวจสอบมาปฏิบัติเพื่ อจัดการกับลักษณะและสถานการณ์เฉพาะของงานตรวจสอบ

นั้น (เช่น การวางแผนและการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพื่ อจัดการกับความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ไม่ได้ครอบคลุมในแนวการสอบบัญชีของส านักงาน) 

ก10. โดยปกติแล้ว กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจอ้างอิงนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานในการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับนี้  ยกเว้น 

• ความเข้าใจหรือประสบการณ์การปฏบิัติงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานชี้ ให้เห็นว่านโยบายหรือ

วิธีปฏิบัติของส านักงานไม่สามารถจัดการกับลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ

อย่างมีประสทิธผิล หรือ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบ 

งบการเงิน 
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• ข้อมูลที่ ได้รับจากส านักงานหรือบุคคลอื่ นเกี่ ยวกับประสิทธิผลของนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ

ดังกล่าวระบุเป็นอย่างอื่ น (เช่น ข้อมูลที่ ได้รับจากกระบวนการติดตามผลของส านักงาน 

ผู้ตรวจภายนอกหรือแหล่งอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง แสดงให้เห็นว่านโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานไม่มีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล) 

ก11. หากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานทราบ (ซึ่ งรวมถึงจากการที่ ได้รับแจ้งจากสมาชิกอื่ นในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน) ว่าการตอบสนองต่อความเสี่ ยงด้านคุณภาพของส านักงานไม่มีประสิทธิผลในบริบท

ของงานตรวจสอบนั้น หรือผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานไม่สามารถเชื่ อถือนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ

ของส านักงาน ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวให้ส านักงานทราบในทันที

ตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  39(ค) เนื่ องจากข้อมูลดังกล่าวเกี่ ยวข้องกบักระบวนการติดตามผลและ

แก้ไขของส านักงาน ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกคนหนึ่ งในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานพบว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์

แนวการสอบบัญชีของส านักงานมีจุดอ่อนด้านความปลอดภัย การสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวอย่าง

ทันท่วงทีไปยังบุคคลที่ เหมาะสมภายในส านักงาน จะช่วยให้ส านักงานสามารถด าเนินการปรับแก้

และออกโปรแกรมซอฟต์แวร์นั้นใหม่ ดูย่อหน้าที่  ก70 เพิ่ มเติมเกี่ ยวกับทรัพยากรที่ เหมาะสมและ

เพียงพอ 

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัการบริหารคุณภาพในระดับงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

ก12. การปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ นอาจท าให้ได้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การบริหารคุณภาพในระดับงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น การท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อม

ของกิจการตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)16 ให้ข้อมูลที่ อาจ

เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ข้อมูลดังกล่าวอาจ

เกี่ ยวข้องกบัการพิจารณาเกี่ ยวกบั 

• ลักษณะของทรัพยากรที่ จะใช้ในการตรวจสอบที่ เฉพาะเจาะจง เช่น การใช้สมาชิกในกลุ่มที่

มีประสบการณ์ที่ เหมาะสมในงานที่ มีความเสี่ ยงสูง หรือการน าผู้เชี่ ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วม

เพื่ อจัดการกบัเร่ืองที่ ซับซ้อน 

• ปริมาณทรัพยากรที่ จัดสรรส าหรับการตรวจสอบที่ เฉพาะเจาะจง เช่น จ านวนสมาชิก 

ในกลุ่มที่ ได้รับมอบหมายให้เข้าสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือหลายแห่ง 

• ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการสอบทานงานที่ ท าโดยสมาชิกในกลุ่ม ซึ่ งพิจารณาตาม

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินไว้ หรือ 

• การจัดสรรชั่วโมงการตรวจสอบตามที่ ประมาณการไว้ ซึ่ งรวมถึงการจัดสรรเวลาที่ มากขึ้น

และการจัดสรรเวลาของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์สูงไปตรวจสอบ 

เร่ืองที่ มีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหลายด้าน 

หรือที่ มีการประเมินความเสี่ ยงไว้ในระดับสงู 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ” 
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การปรับให้เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  2 และ 8) 

ก13. ในส านักงานขนาดเล็ก นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจมอบหมายให้ผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานเป็นตัวแทนของส านักงานในการออกแบบการตอบสนองต่าง ๆ เกี่ ยวกบัความเสี่ ยง

ด้านคุณภาพของส านักงาน เนื่ องจากการกระท าดังกล่าวอาจมีประสิทธิผลมากกว่าในการออกแบบ

และน าการตอบสนองมาใช้เป็นส่วนหนึ่ งของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  นอกจากนี้  

นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานขนาดเล็กอาจมีความเป็นทางการน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น  

ในส านักงานขนาดเล็กมากที่ มีจ านวนงานตรวจสอบค่อนข้างน้อย ส านักงานอาจตัดสินใจว่า 

ไม่จ าเป็นต้องจัดให้มีระบบติดตามผลเกี่ ยวกับความเป็นอิสระในระดับส านักงาน แต่จะติดตามผล

เกี่ ยวกบัความเป็นอสิระในระดับงานตรวจสอบแต่ละงานโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานแทน 

ก14. ข้อก าหนดเกี่ ยวกับการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงานของสมาชิกอื่ น 

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน จะได้น ามาใช้กต่็อเมื่ อมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ นอกเหนือจากผู้สอบบัญชี

ที่ รับผิดชอบงาน 

ค าจ ากดัความ 

กลุ่มผูป้ฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ง)) 

ก15. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานอาจมีการจัดการได้ในหลายรูปแบบ เช่น สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานอาจอยู่รวมกัน

หรือกระจายอยู่ในต าแหน่งที่ ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ แตกต่างกัน และอาจจัดเป็นกลุ่มตามกิจกรรมที่ ท า 

ไม่ว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานจะมีการจัดรูปแบบอย่างไร บุคคลใดที่ ปฏิบัติวิธีการสอบบัญชี17 ในงาน

ตรวจสอบถือว่าเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก16. ค าจ ากัดความของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมุ่งเน้นไปที่ บุคคลที่ ปฏิบัติวิธีการสอบบัญชีในงานตรวจสอบ  

หลักฐานการสอบบัญชีซึ่ งจ าเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนความเห็นและรายงานของผู้สอบบัญชี 

ส่วนใหญ่แล้วได้มาจากวิธกีารตรวจสอบที่ ท าในช่วงของการตรวจสอบ18 วิธกีารตรวจสอบประกอบ

ไปด้วยวิธีการประเมินความเสี่ ยง19 และวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม20  ดังที่ อธิบายในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 500 วิธีการตรวจสอบรวมถึง การตรวจ การสังเกตการณ์ การขอค ายืนยัน  

การทดสอบการค านวณ การทดสอบโดยการปฏบิัติซ า้ การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และการสอบถาม 

ซึ่ งมักน ามาใช้ผสมผสานกันไม่แบบใดกแ็บบหนึ่ ง21  นอกจากนี้  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น

อาจมีการระบุวิธีการตรวจสอบเฉพาะเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เช่น มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 52022 

 
17

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  ก10 
18

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  ก30 
19

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) ระบุข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกบัวิธีการประเมินความเสี่ ยง 
20

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” ระบุข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกับ

วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมอื่ น ซ่ึงรวมถึงการทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระ 
21

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  ก14-ก25 
22

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” 
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ก17. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานรวมถึงบุคลากร และอาจครอบคลุมถึงบุคคลอื่ นที่ ปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบ ซึ่ งมาจาก 

(ก) ส านักงานเครือข่าย หรือ 

(ข) ส านักงานที่ ไม่ใช่ส านักงานเครือข่าย หรือผู้ให้บริการอื่ น23 

ตัวอย่างเช่น บุคคลจากอีกส านักงานหนึ่ ง อาจปฏิบัติวิธีการตรวจสอบส าหรับข้อมูลทางการเงิน

ของกิจการภายในกลุ่มเพื่ อสนับสนุนงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ อาจเข้าร่วมการตรวจนับสินค้า

คงเหลือ หรืออาจช่วยตรวจความมีตัวตนของสนิทรัพย์ถาวรในสถานที่ ที่ ห่างไกล 

ก18. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจรวมถึงบุคคลจากศูนย์ให้บริการซึ่ งปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น  

อาจมีการตัดสนิใจว่างานบางประเภทที่ ต้องท าซ า้ ๆ หรือมีลักษณะเฉพาะจะท าโดยกลุ่มของบุคลากร

ที่ มีทักษะที่ เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจรวมถึงบุคคลเหล่านั้นด้วย ศูนย์ให้บริการอาจ

จัดตั้งขึ้นโดยส านักงาน โดยเครือข่าย หรือโดยส านักงาน โครงสร้าง หรือองค์กรอื่ น ที่ อยู่ในเครือข่าย

เดียวกัน ตัวอย่างเช่น อาจมีการใช้หน่วยงานที่ รวมศูนย์ช่วยอ านวยความสะดวกในการขอค ายืนยัน

จากบุคคลภายนอก 

ก19. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจรวมถึงบุคคลที่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี  

ซึ่ งปฏิบัติวิธีการตรวจสอบในงานตรวจสอบ เช่น ผู้เชี่ ยวชาญด้านการบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ หรือ

ผู้ เชี่ ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ซับซ้อนซึ่ งจัดท าโดยเคร่ืองมือและเทคนิคอัตโนมัติ เพื่ อช่วย

ระบุความสัมพันธ์ที่ ผิดปกติหรือไม่ได้คาดหวังไว้  บุคคลไม่ถือเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

หากความเกี่ ยวข้องของบุคคลนั้นกบังานตรวจสอบจ ากัดอยู่เพียงการให้ค าปรึกษาหารือ ย่อหน้าที่  

35 และ ก99-ก102 ได้กล่าวถึงการให้ค าปรึกษาหารือ 

ก20. หากงานตรวจสอบนั้นต้องมีการสอบทานคุณภาพงาน ผู้สอบทานคุณภาพงานและบุคคลอื่ นที่

ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานไม่ถือว่าเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน แต่บุคคลเหล่านั้น

อาจจ าเป็นต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอสิระบางประการ 

ก21. ผู้ตรวจสอบภายในที่ ให้ความช่วยเหลือโดยตรงและผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี ที่ น าไปใช้

ในงานตรวจสอบไม่ถือว่าเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน24 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 

(ปรับปรุง) และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 ให้ข้อก าหนดและแนวปฏบิัติส าหรับผู้สอบบัญชี

เมื่ อใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ ให้ความช่วยเหลือโดยตรง หรือเมื่ อใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญ

ภายนอก ตามล าดับ การปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวหมายถึงการที่ ผู้สอบบัญชีต้อง

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมเพียงพอส าหรับงานที่ ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในที่ ให้

ความช่วยเหลือโดยตรงและปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบส าหรับงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  9 และ 12(ง)) 

ก22. เมื่ อมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ระบุอย่างชัดแจ้งว่าผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องเป็นผู้ท าตาม

ข้อก าหนดหรือความรับผิดชอบใด ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลจาก

ส านักงานหรือจากสมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพื่ อท าให้สามารถบรรลุข้อก าหนดดังกล่าวได้ 

 
23

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  16(น) 

24
 ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 ย่อหน้าที่  12-13 และ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  21-25 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 17 TSA 220 (ปรับปรงุ) 

(เช่น ข้อมูลที่ ต้องใช้ในการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ) ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานจ าเป็นต้องพิจารณาว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานในภาพรวมมีความรู้ และ

ความสามารถที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในการใช้ดุลยพินิจ ว่าความรู้ และ

ความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมหรือไม่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจ

จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ รวบรวมโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานหรือโดยระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

การน านโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานไปใช้โดยสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  9,  

12(ง) และ 17) 

ก23. ภายใต้บริบทของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานจากส านักงาน

นั้นมีความรับผิดชอบในการน านโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานไปใช้ตามที่ เหมาะสมกับ 

งานตรวจสอบ เนื่ องจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มาจากส านักงานอื่ นไม่ใช่หุ้นส่วนหรือ

พนักงานของส านักงานที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสังกัดอยู่ สมาชิกเหล่านั้นจึงอาจไม่ต้อง

ปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานนั้น หรือนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน

นั้น นอกจากนี้  นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอื่ นอาจไม่เหมือนกับนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ

ของส านักงานที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสังกัดอยู่ ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกบั

การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานอาจแตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่ อส านักงาน

อื่ นนั้นอยู่ในประเทศที่ มีระบบกฎหมาย ภาษา หรือวัฒนธรรมที่ แตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในส านักงาน

ของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน ดังนั้น หากกลุ่มผู้ปฏบิัติงานประกอบไปด้วยบุคคลจากส านักงาน

อื่ น ส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจจ าเป็นต้องมีการด าเนินการที่ แตกต่างไปเพื่ อให้

มีการน านโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานไปใช้กบังานของบุคคลเหล่านั้น 

ก24. โดยเฉพาะอย่างย่ิง นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานอาจก าหนดให้ส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานใช้มาตรการที่ ต่างไปจากที่ ใช้กับบุคลากรในการท าความเข้าใจว่า บุคคลจาก

ส านักงานอื่ น 

• มีความรู้ และความสามารถที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

กระบวนการรับสมัครพนักงานและการอบรมของส านักงานอาจไม่ได้ใช้กับบุคคลนั้น 

นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานจึงอาจระบุว่า การพิจารณาเร่ืองดังกล่าวสามารถท า

โดยใช้มาตรการอื่ น เช่น การขอข้อมูลจากส านักงานอื่ น จากหน่วยงานที่ ขึ้นทะเบียนหรือ

หน่วยงานที่ ให้ใบอนุญาตกับบุคคลนั้น ย่อหน้าที่  19 และ ก38 ของมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 600 ให้แนวทางในการได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกับความรู้ความสามารถของ

ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• เข้าใจข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือไม่  

ตัวอย่างเช่น บุคคลนั้นย่อมไม่ได้รับการอบรมจากส านักงานเกี่ ยวกับนโยบายหรือวิธี

ปฏบิัติของส านักงานส าหรับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง นโยบายหรือวิธปีฏบิัติ

ของส านักงานอาจระบุว่า การได้มาซึ่ งความเข้าใจดังกล่าวอาจได้รับจากมาตรการอื่ น เช่น 

การให้ข้อมูล คู่มือ หรือแนวปฏิบัติที่ กล่าวถึงข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่

จะต้องใช้ในงานตรวจสอบแก่บุคคลนั้น 
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• จะยืนยันเกี่ ยวกับความเป็นอิสระหรือไม่ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ ไม่ได้เป็นบุคลากรอาจไม่

สามารถท าการเปิดเผยว่าตนเองมีความเป็นอิสระได้โดยตรงในระบบของส านักงาน นโยบาย

หรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจระบุว่า บุคคลเหล่านั้นสามารถแสดงหลักฐานความเป็น

อสิระเกี่ ยวกบังานตรวจสอบที่ ท าโดยวิธอีื่ น เช่น การให้ค ายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร 

ก25. เมื่ อนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานก าหนดให้จ าเป็นต้องด าเนินการเป็นการเฉพาะ 

ในบางสถานการณ์ (เช่น การปรึกษาหารือในบางประเด็น) อาจมีความจ าเป็นที่ จะต้องม ี

การสื่ อสารนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานที่ เกี่ ยวข้องไปยังบุคคลซึ่ งไม่ได้เป็นบุคลากร  

บุคคลดังกล่าวจึงจะสามารถแจ้งเตือนผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานหากมีสถานการณ์ดังกล่าว

เกิดขึ้น ซึ่ งเป็นการช่วยให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ

ของส านักงานได้ ตัวอย่างเช่น ในงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ หากผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มก าลังปฏิบัติวิธีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม และพบประเดน็ที่ ยาก

หรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้งซึ่ งเกี่ ยวข้องกับงบการเงินของกลุ่มกิจการและจ าเป็นต้องมีการปรึกษา 

หารือ25ตามที่ ก าหนดโดยนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มจะสามารถแจ้งกลุ่มผู้ปฏบิัติงานของกลุ่มกจิการเกี่ ยวกบัประเดน็ดังกล่าวได้ 

ส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(จ)) 

ก26. ค าจ ากัดความของค าว่า “ส านักงาน” ในข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจแตกต่างจาก

ค าจ ากดัความที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

“เครือข่าย” และ “ส านกังานเครือข่าย” (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ฉ)-12(ช)) 

ก27. ค าจ ากัดความของค าว่า “เครือข่าย” หรือ “ส านักงานเครือข่าย” ในข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้องอาจแตกต่างจากค าจ ากัดความที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  จรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ให้แนวปฏิบัติเกี่ ยวกับค าว่า “เครือข่าย” และ “ส านักงานเครือข่าย” 

เครือข่ายและส านักงานที่ อยู่ในเครือข่ายอาจมีการจัดโครงสร้างได้ในหลายรูปแบบและในทุกกรณี

เป็นโครงสร้างที่ อยู่ภายนอกส านักงาน ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ที่ เกี่ ยวข้องกับ

เครือข่ายได้น าไปใช้กับโครงสร้างหรือองค์กรใด ๆ ที่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของส านักงานแต่อยู่ 

ในเครือข่ายเดียวกนั 

ความรบัผิดชอบของผูน้ าในการบริหารและการไดม้าซ่ึงคุณภาพการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  13-15) 

ความรบัผิดชอบโดยรวมในการบริหารและการไดม้าซึง่คณุภาพ 

ก28. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

ที่ ครอบคลุมถึงการก ากับดูแลและความเป็นผู้ น าของส านักงานซึ่ งสนับสนุนการออกแบบ  

การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ที่ รับผิดชอบงานในการบริหารและการได้มาซึ่ งคุณภาพได้รับการสนับสนุนจากวัฒนธรรมองค์กร

 
25

 ดูย่อหน้าที่  35 
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ของส านักงานที่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  

13 และ 14 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจสื่ อสารโดยตรงกบั

สมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและเน้นย า้การสื่ อสารดังกล่าวด้วยพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของ

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน (เช่น การเป็นผู้น าที่ ปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง) สมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานช่วยสร้างและเน้นย า้วัฒนธรรมที่ แสดงให้เหน็ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ โดยการแสดง

พฤติกรรมที่ คาดหวังไว้ในขณะที่ ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

การปรับให้เหมาะสม 

ก29. ลักษณะและขอบเขตของการกระท าของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเพื่ อสะท้อนให้เห็นถึง 

ความมุ่งมั่นของส านักงานต่อคุณภาพอาจขึ้ นอยู่กับหลายปัจจัย (ซึ่ งรวมถึงขนาด โครงสร้าง  

การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์และความซับซ้อนของส านักงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) และลักษณะ

และสถานการณ์ของงานตรวจสอบ ในกรณีของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานที่ มีขนาดเล็กซึ่ งมีสมาชิก 

ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจ านวนไม่มาก การสร้างวัฒนธรรมที่ ต้องการผ่านการปฏิสัมพันธ์โดยตรงและ 

การกระท าอาจเพียงพอแล้ว ในขณะที่  ส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีขนาดใหญ่ที่ กระจายตัวอยู่ใน

หลายสถานที่  อาจจ าเป็นต้องใช้การสื่ อสารที่ เป็นทางการมากขึ้น 

การมีส่วนร่วมทีเ่พียงพอและเหมาะสม 

ก30. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอด

งานตรวจสอบได้หลายวิธ ีซึ่ งรวมถึง 

• การรับผิดชอบต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแล

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และการสอบทานงานของสมาชิกตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้  และ 

• การปรับเปล่ียนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการสอบทานดังกล่าว ตามบริบทของลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ 

การสือ่สาร 

ก31. การสื่ อสารเป็นวิธีการที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ในการแลกเปล่ียนข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในเวลาที่ เหมาะสม

เพื่ อปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยในการได้มา 

ซึ่ งคุณภาพของงานตรวจสอบ การสื่ อสารอาจเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกด้วยกันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

หรือเป็นการสื่ อสารกบั 

(ก) ส านักงาน (เช่น บุคคลที่ ปฏิบัติงานในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ซึ่ งรวมถึง

บุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบสูงสุดหรือความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการ

เกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน) 
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(ข) บุคคลอื่ นที่ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายในที่ ให้ความช่วยเหลือ

โดยตรง26 หรือผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี27) และ 

(ค) บุคคลภายนอกส านักงาน (เช่น ผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล หรือหน่วยงานก ากบัดูแล) 

ก32. ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบอาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานเกี่ ยวกับวิธีการที่ เหมาะสมในการสื่ อสารอย่างมีประสิทธิผลกับสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเช่น เพื่ อสนับสนุนการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานที่ เหมาะสม 

ส านักงานอาจใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อเพิ่ มความสะดวกในการสื่ อสารระหว่างสมาชิก

ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ในกรณีที่ สมาชิกก าลังปฏบิัติงานในที่ ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ ต่างกนั 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  7) 

ก33. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีความรับผิดชอบในการเน้นย ้าความส าคัญให้สมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดช่วงการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ เง่ือนไขบางประการที่ เกิดขึ้ นในงานตรวจสอบบางงานอาจสร้างแรงกดดันให้กับ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จนเป็นอุปสรรคต่อการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอย่าง

เหมาะสมในระหว่างการออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบและในการประเมินหลักฐานการสอบ

บัญชี ดังนั้น ในระหว่างการพัฒนากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

300 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณาว่า มีเง่ือนไขดังกล่าวอยู่ในงานตรวจสอบนั้นหรือไม่ และถ้ามี 

ส านักงานหรือกลุ่มผู้ปฏบิัติงานอาจต้องมีการด าเนินการอย่างไรเพื่ อลดอุปสรรคดังกล่าว 

ก34. ตัวอย่างของอุปสรรคต่อการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับงานตรวจสอบ 

รวมถึง 

• ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ ซึ่ งอาจท าให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรทางเทคนิคที่ มีคุณภาพหรือ

ที่ มีประสบการณ์เพียงพอ (ซึ่ งรวมถึงผู้เชี่ ยวชาญ) ที่ จ าเป็นส าหรับการตรวจสอบกิจการที่

จ าเป็นต้องใช้ผู้ เชี่ ยวชาญทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะเพื่ อให้สามารถท าความเข้าใจ 

ประเมิน และตอบสนองต่อความเสี่ ยง รวมทั้งสอบถามผู้บริหาร อย่างมีประสทิธผิล 

• ก าหนดเวลาที่ เร่งรัด ซึ่ งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

ตลอดจนผู้ที่ ก าหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และสอบทานงานดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  

ความกดดันด้านเวลาอาจสร้างข้อจ ากดัในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ซับซ้อนอย่างมีประสทิธิผล 

• การไม่ได้รับความร่วมมือหรือการได้รับความกดดันเกินควรจากผู้บริหาร ซึ่ งอาจส่ง 

ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการตัดสินใจในเร่ืองที่

ซับซ้อนหรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้ง 

 
26

 ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก41 
27

 ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 ย่อหน้าที่  11(ค) และ ก30 
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• ความไม่เพียงพอในการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ ระบบ 

การควบคุมภายในของกจิการ และแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจจ ากัด

ความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการใช้ดุลยพินิจที่ เหมาะสม และการตั้งข้อสงสัย

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

• ความยากล าบากในการเข้าถึงบันทกึรายการ สถานที่  พนักงานบางคน ลูกค้า ผู้ขายสนิค้า หรือ

บุคคลอื่ น ซึ่ งอาจท าให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความล าเอียงในการเลือกแหล่งที่ มาของหลักฐาน

การสอบบัญชี และหาหลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่งที่ สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแทน 

• การเชื่ อถือเคร่ืองมือและเทคนิคอัตโนมัติมากเกินไป ซึ่ งอาจท าให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานไม่ได้

ประเมินหลักฐานการสอบบัญชีอย่างจริงจัง 

ก35. ความล าเอียงทั้งที่ รู้ สึกตัวและไม่รู้ สึกตัวของผู้ สอบบัญชีอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจ 

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น การออกแบบ และการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ 

หรือการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี ตัวอย่างของความล าเอียงที่ ไม่รู้ สึกตัวของผู้สอบบัญชี 

ที่ อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งส่งผลต่อความสมเหตุ 

สมผลของการใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการปฏิบัติตามข้อก าหนด

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อาจรวมถึง 

• ความล าเอียงที่ เกิดจากความสามารถในการเข้าถึง ซึ่ งหมายถึงแนวโน้มที่ จะให้ความส าคัญ

กบัเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ จ าได้หรือมีอยู่แล้ว มากกว่าที่ จ าไม่ได้หรือที่ ต้องค้นหาเพิ่ ม 

• ความล าเอียงที่ เกิดจากการยืนยัน ซึ่ งหมายถึงแนวโน้มที่ จะให้ความส าคัญกับการยืนยัน

ความเชื่ อที่ มีอยู่เดิม มากกว่าข้อมูลที่ ขัดแย้งหรือสร้างความสงสัยให้กับความเชื่ อที่ มีอยู่

เดิมนั้น 

• การคิดแบบติดกลุ่ม ซึ่ งหมายถึงแนวโน้มที่ จะคิดหรือตัดสินใจเป็นกลุ่ม ซึ่ งท าให้ไม่เกิด

ความคิดสร้างสรรค์หรือความรับผิดชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคล 

• ความล าเอียงที่ เกิดจากการเชื่ อมั่นมากเกินไป ซึ่ งหมายถึงแนวโน้มที่ จะประเมินความสามารถ

ของตนเองสูงเกินไป ในการประเมินความเสี่ ยงหรือการใช้ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจอื่ น ๆ 

ได้อย่างถูกต้อง 

• ความล าเอียงที่ เกิดจากการยึดติด ซึ่ งหมายถึงแนวโน้มที่ จะยึดติดกับข้อมูลแรกที่ ได้รับ 

โดยข้อมูลที่ ได้รับในภายหลังจะไม่ได้รับการประเมินอย่างเพียงพอ 

• ความล าเอียงที่ เกิดจากระบบที่ ท างานโดยอัตโนมัติ ซึ่ งหมายถึงแนวโน้มที่ จะให้ความเชื่ อถือ

ต่อผลลัพธ์ที่ ได้จากระบบที่ ท างานโดยอัตโนมัติ แม้ว่าการพิจารณาเหตุผลโดยมนุษย์หรือ

ข้อมูลที่ ขัดแย้งจะก่อให้เกิดข้อสงสัยในผลลัพธ์ดังกล่าวว่าน่าเชื่ อถือหรือใช้ได้ตาม

วัตถุประสงค์กต็าม 
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ก36. การด าเนินการที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจกระท าเพื่ อจัดการกับอุปสรรคต่อการใช้การสังเกตและ 

สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับงานตรวจสอบ อาจรวมถึง 

• การคงไว้ซึ่ งความตื่ นตัวเกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงลักษณะหรือสถานการณ์ของงาน

ตรวจสอบที่ ท าให้จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพิ่ มเติมหรือทรัพยากรด้านอื่ นในงานตรวจสอบ 

และการขอทรัพยากรเพิ่ มเติมหรือทรัพยากรด้านอื่ นจากบุคลากรภายในส านักงานที่

รับผิดชอบในการจัดสรรหรือมอบหมายทรัพยากรให้แก่งานตรวจสอบ 

• การแจ้งเตือนกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานอย่างชัดแจ้งเกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่  

ความเสี่ ยงที่ จะเกดิความล าเอียงทั้งที่ รู้สกึตัวและไม่รู้สกึตัวของผู้สอบบัญชีอาจสูงขึ้น (เช่น 

เร่ืองที่ ต้องใช้ดุลยพินิจมากขึ้น) และการเน้นย า้ถึงความส าคัญของการขอค าแนะน าจาก

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์มากกว่าในระหว่างการวางแผนและปฏิบัติ

วิธกีารตรวจสอบ 

• การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น การให้พนักงานที่ มี

ประสบการณ์มากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมเพื่ อให้มีทกัษะหรือความรู้หรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะที่

มากขึ้น 

• การน าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ มีประสบการณ์มากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วม เมื่ อต้องจัดการ

กบัสมาชิกของผู้บริหารที่ ยากหรือท้าทายความสามารถที่ จะปฏสิัมพันธด้์วย 

• การน าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีทักษะและความรู้ เฉพาะ หรือผู้ เชี่ ยวชาญของ 

ผู้สอบบัญชีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่ อช่วยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในเร่ืองที่ ซับซ้อนหรือต้องใช้ 

ดุลยพินิจในงานตรวจสอบ 

• การปรับเปล่ียนลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

หรือสอบทานโดยการใช้สมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์มากขึ้ น โดย 

การปรากฏตัวเพื่ อควบคุมดูแลให้มากขึ้นและบ่อยคร้ังขึ้น หรือโดยการสอบทานกระดาษ 

ท าการในเชิงลึกมากขึ้นส าหรับ 

o เร่ืองที่ ซับซ้อนหรือต้องใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ 

o เร่ืองที่ ก่อให้เกดิความเสี่ ยงในการได้มาซึ่ งคุณภาพงานตรวจสอบ 

o เร่ืองที่ มีความเสี่ ยงจากการทุจริต และ 

o การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ ระบุไว้ หรือการมีข้อสงสัยว่าจะไม่มี

การปฏบิัติตามเร่ืองดังกล่าว 

• การก าหนดความคาดหวังว่า 

o สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์น้อยกว่าจะขอค าแนะน าบ่อยคร้ังขึ้น

และภายในเวลาที่ เหมาะสมจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์

มากกว่า หรือจากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน และ 
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o สมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์มากกว่าจะให้สมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์น้อยกว่าเข้าถึงได้ตลอดการตรวจสอบ และจะ

ตอบสนองในทางบวกภายในเวลาที่ เหมาะสมต่อข้อมูลเชิงลึก จากการขอ

ค าแนะน าหรือความช่วยเหลือของสมาชิกเหล่านั้น 

• การสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลเมื่ อได้รับความกดดันเกินควรจากผู้บริหาร หรือเมื่ อ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความยากล าบากในการเข้าถึงบันทกึรายการ สถานที่  พนักงานบางคน 

ลูกค้า ผู้ขายสนิค้า หรือบุคคลอื่ นที่ อาจขอหลักฐานการสอบบัญชีได้ 

การมอบหมายวธีิปฏิบติั งาน หรือการด าเนินการใหแ้ก่สมาชิกอื่นในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

ก37. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจแสดงให้เห็นถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมตลอดงานตรวจสอบอย่าง

เพียงพอและเหมาะสมในกรณีที่ ได้มอบหมายวิธีปฏิบัติ งาน หรือการด าเนินการอื่ นให้แก่สมาชิก 

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานได้หลายวิธ ีเช่น 

• แจ้งผู้ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมเกี่ ยวกับลักษณะของความรับผิดชอบและอ านาจ

หน้าที่ ของผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ขอบเขตของงานที่ มอบหมาย และวัตถุประสงค์ของงาน

ดังกล่าว รวมถึงสั่งการและให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองอื่ น ๆ ที่ จ าเป็น 

• ก าหนดแนวทางและควบคุมดูแลผู้ที่ ได้รับมอบหมาย 

• นอกจากข้อก าหนดในย่อหน้าที่  29-34 สอบทานงานของผู้ที่ ได้รับมอบหมายเพื่ อประเมิน

ข้อสรุปที่ ได้ 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้ง ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความเป็นอิสระ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

16-21) 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  1 และ 16-21) 

ก38. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20028 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็นอิสระที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบงบการเงิน 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของ

งานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็นอิสระบางข้ออาจเกี่ ยวข้องเฉพาะ 

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 600 มีข้อก าหนดและแนวทางเพิ่ มเติมจากมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวกบัการสื่ อสาร

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ก39. ภายใต้ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องบางข้อ (เช่น การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนด) อาจมคีวามส าคัญ

ต่องานตรวจสอบ เช่น กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ ยวกบัการฟอกเงิน คอร์รัปชัน หรือการติดสนิบน 
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ก40. ระบบสารสนเทศและทรัพยากรของส านักงานอาจช่วยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการท าความเข้าใจและ

บรรลุข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเหมาะสมกบัลักษณะและสถานการณ์  ตัวอย่างเช่น 

ส านักงานอาจ 

• สื่ อสารข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอสิระไปยังกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

• ฝึกอบรมกลุ่มผู้ปฏบิัติงานเกี่ ยวกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

• จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติ (ซึ่ งถือว่าเป็นทรัพยากรทางปัญญา) ที่ ให้ข้อมูลเกี่ ยวกับ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง และแนวปฏิบัติในการน าข้อก าหนดดังกล่าวไปใช้

ตามลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานตรวจสอบ 

• มอบหมายบุคลากรเพื่ อจัดการและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

ที่ เกี่ ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานเกบ็รวบรวม

เอกสารยืนยันการปฏบิัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอสิระอย่างน้อยเป็นประจ าทุกปี จาก

บุคลากรทุกคนที่ ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ต้องมีความเป็นอิสระ) 

หรือให้การปรึกษาหารือในเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

• ก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติส าหรับกลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการสื่ อสารข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและ

น่าเชื่ อถือไปยังบุคคลที่ เหมาะสมภายในส านักงานหรือไปยังผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน 

เช่น นโยบายหรือวิธปีฏบิัติส าหรับกลุ่มผู้ปฏบิัติงานเกี่ ยวกบั 

o การสื่ อสารข้อมูลเกี่ ยวกบังานบริการลูกค้าและขอบเขตของบริการ ซึ่ งรวมถึงบริการที่

ไม่ให้ความเชื่ อมั่น เพื่ อให้ส านักงานสามารถระบุอุปสรรคต่อความเป็นอิสระระหว่าง

ช่วงเวลาของงานตรวจสอบและระหว่างช่วงเวลาที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองดังกล่าวได้ 

o การสื่ อสารสถานการณ์และความสัมพันธ์ที่ อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเป็น

อิสระ เพื่ อให้ส านักงานสามารถประเมินว่าอุปสรรคดังกล่าวอยู่ในระดับที่ ยอมรับ

ได้หรือไม่ และหากไม่อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ จัดการกับอุปสรรคโดยก าจัดหรือ

ลดอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ 

o การสื่ อสารการฝ่าฝืนข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนด

เกี่ ยวกบัความเป็นอสิระ โดยทนัท ี

ก41. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจพิจารณาข้อมูล การสื่ อสาร และทรัพยากรตามที่ อธิบายไว้ใน 

ย่อหน้าที่  ก40 ในการตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจเชื่ อถือนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ

ของส านักงานในการปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องได้หรือไม่ 

ก42. การสื่ อสารที่ เ ปิดเผยและจริงจังระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง อาจช่วย 

• ท าให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสนใจข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ อาจ 

มีความส าคัญเป็นพิเศษต่องานตรวจสอบ และ 
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• ท าให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานรับทราบอยู่เสมอเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัความเข้าใจ

และการบรรลุข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องและนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่

เกี่ ยวข้องของส านักงาน ของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน  

การระบุและการประเมินอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้ง  (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  17-18) 

ก43. ตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 การตอบสนองของส านักงานเพื่ อจัดการกบัความเสี่ ยง

ด้านคุณภาพที่ เกี่ ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องและข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็น

อิสระส าหรับสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ งรวมถึงนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ กล่าวถึงการระบุ  

การประเมินและการจัดการอุปสรรคต่อการปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

ก44. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจมีข้อก าหนดเกี่ ยวกับการระบุและการประเมินอุปสรรค

และวิธีการจัดการกับอุปสรรคนั้น ตัวอย่างเช่น จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอธิบายว่า

อุปสรรคที่ เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบัติตามหลักการพื้ นฐานเกี่ ยวกับความรู้  

ความสามารถ และความเอาใจใส่เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอาจเกิดขึ้น หากค่าธรรมเนียมที่ เสนอ

ส าหรับงานตรวจสอบต ่ามากจนกระทั่งอาจเป็นไปได้ยากที่ จะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

วิชาชีพได้29 

การฝ่าฝืนขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก45. ตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ กล่าวถึง 

การระบุ การสื่ อสาร การประเมิน และการรายงานการฝ่าฝืนข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง และ

การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อสาเหตุและผลที่ ตามมาของการฝ่าฝืนดังกล่าวภายในเวลาที่ เหมาะสม 

การด าเนินการอย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก46. ตัวอย่างของการด าเนินการอย่างเหมาะสมอาจรวมถึง 

• การปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานเกี่ ยวกับการฝ่าฝืนข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงการสื่ อสารหรือการปรึกษาหารือกับบุคคลที่ เหมาะสม

เพื่ อให้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งการด าเนินการทางวินัยที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี) 

• การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล 

• การสื่ อสารกับหน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานด้านวิชาชีพ ในบางสถานการณ์  

การสื่ อสารกบัหน่วยงานก ากบัดูแล อาจถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

• การขอค าแนะน าทางกฎหมาย 

• การถอนตัวจากงานตรวจสอบ หากการถอนตัวสามารถท าได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ

ที่ เกี่ ยวข้อง 

 
29

 ดูย่อหน้าที่  330.3 A2 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 26 TSA 220 (ปรับปรงุ) 

ก่อนการก าหนดวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

ก47. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุข้อความ

ที่ กล่าวว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระจากกิจการตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องใน

ส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ

อื่ น ๆ ของผู้สอบบัญชีตามข้อก าหนดดังกล่าว30 การปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  

16-21 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการสนับสนุนข้อความเหล่านี้

ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั 

ก48. มาตรการทางกฎหมายอาจรักษาไว้ซึ่ งความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ  

อย่างไรก็ตาม ขึ้ นอยู่กับกฎหมายในแต่ละประเทศ ผู้ สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐหรือ 

ส านักงานสอบบัญชีที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐในฐานะของผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย 

อาจต้องปรับแนวทางเพื่ อส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  16 ทั้งนี้ อาจรวมถึง 

การเปิดเผยในรายงานสาธารณะถึงสถานการณ์ที่ เกิดขึ้ นในกรณีที่ กฎหมายของผู้สอบบัญชีของ

หน่วยงานภาครัฐไม่อนุญาตให้ถอนตัวจากงานตรวจสอบ ซึ่ งหากเป็นการตรวจสอบในภาคเอกชน

แล้ว สถานการณ์ดังกล่าวอาจน าไปสู่การถอนตัวของผู้สอบบัญชีได้ 

การตอบรบัและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  22-24) 

ก49. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่

กล่าวถึงการตอบรับและการคงไว้ซึ่ งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ 

ก50. ข้อมูลต่อไปนี้ อาจช่วยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในการพิจารณาว่าข้อสรุปที่ ได้เกี่ ยวกับการตอบรับ

และการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบมีความเหมาะสมหรือไม่ 

• ความซื่ อสตัย์และคุณค่าทางจริยธรรมของเจ้าของหลัก ผู้บริหารที่ ส าคัญ และผู้มีหน้าที่ ก ากับ

ดูแล ของกจิการ 

• มีทรัพยากรที่ เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ในการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเกี่ ยวกับงานตรวจสอบ

หรือไม่ 

• กลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และความสามารถ (ซึ่ งรวมถึงเวลาที่ เพียงพอ) ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบหรือไม่ 

• เร่ืองส าคัญที่ เกิดขึ้ นระหว่างการตรวจสอบในปัจจุบันหรือในงวดก่อน มีผลกระทบต่อ 

การคงไว้ซึ่ งงานตรวจสอบหรือไม่ 
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ก51. ตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการตอบรับและการคงไว้ซึ่ ง

ความสัมพันธ์ ส านักงานต้องใช้ดุลยพินิจว่าส านักงานสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

วิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องได้หรือไม่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

อาจใช้ข้อมูลที่ ส านักงานใช้ในเร่ืองนี้ ในการพิจารณาว่าข้อสรุปที่ ได้เกี่ ยวกับการตอบรับและ 

การคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานตรวจสอบมีความเหมาะสมหรือไม่ หากผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานมีข้อกังวลเกี่ ยวกับความเหมาะสมของข้อสรุปดังกล่าว ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

อาจหารือเกี่ ยวกับเกณฑ์ในการได้มาซึ่ งข้อสรุปดังกล่าวกับผู้ที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการตอบรับ

และคงไว้ซึ่ งความสมัพันธ ์

ก52. หากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีส่วนร่วมโดยตรงตลอดกระบวนการตอบรับและคงไว้ซึ่ ง

ความสัมพันธ์ของส านักงาน ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานจะทราบข้อมูลที่ ส านักงานได้รับหรือใช้ 

ในการได้มาซึ่ งข้อสรุปที่ เกี่ ยวข้อง การมีส่วนร่วมโดยตรงดังกล่าวยังช่วยให้เกณฑ์แก่ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานในการตัดสินว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานแล้ว และ

ข้อสรุปที่ ได้มีความเหมาะสม 

ก53. ข้อมูลที่ ได้รับระหว่างกระบวนการตอบรับและคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์อาจช่วยผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ และในการตัดสินใจ

เกี่ ยวกบัการด าเนินการที่ เหมาะสม ตัวอย่างของข้อมูลดังกล่าวรวมถึง 

• ข้อมูลเกี่ ยวกับขนาด ความซับซ้อน และลักษณะของกิจการ (ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่ ว่าเป็น 

การตรวจสอบกลุ่มกิจการหรือไม่ อุตสาหกรรมที่ กิจการด าเนินงานอยู่ และแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง) 

• ก าหนดเวลาของกจิการส าหรับการรายงาน เช่น ในระหว่างงวดและในขั้นสดุท้าย 

• ในกรณีของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ลักษณะของความสัมพันธ์ด้านการควบคุมระหว่าง

บริษัทแม่และกจิการภายในกลุ่ม และ 

• การเปล่ียนแปลงในกิจการหรือในอุตสาหกรรมที่ กิจการนั้นด าเนินงานอยู่นับตั้ งแต่  

การตรวจสอบคร้ังก่อน อนัอาจมีผลกระทบต่อลักษณะของทรัพยากรที่ ต้องใช้ รวมทั้งลักษณะ

ของการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก54. ข้อมูลที่ ได้รับระหว่างการตอบรับและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์ยังอาจเกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ นและมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ตัวอย่างเช่น 

ข้อมูลเกี่ ยวกบั 

• การท าความเข้าใจข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 21031 

• การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ไม่ว่าจะเกิดจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง 2564) และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24032 

 
31
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• การเข้าใจกลุ่มกจิการ กิจการภายในกลุ่ม และสภาพแวดล้อมของกิจการดังกล่าว ในกรณี

ของการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 และ

การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม 

• การพิจารณาว่าจะใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชีหรือไม่ และอย่างไร  

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 และ 

• โครงสร้างการก ากับดูแลของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)33 

และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26534 

ก55. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดว่า ก่อนการตอบรับ

งานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้สอบบัญชีคนก่อนให้ข้อมูลที่ ทราบเกี่ ยวกับข้อเทจ็จริงหรือ

สถานการณ์ใด ๆ ซึ่ งในดุลยพินิจของผู้ สอบบัญชีคนก่อน ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องทราบก่อน

ตัดสนิใจว่าจะตอบรับงานตรวจสอบหรือไม่ ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีคนก่อนอาจถูกก าหนด

ว่า หากผู้สอบบัญชีที่ เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีคนใหม่ร้องขอ ผู้สอบบัญชีคนก่อนต้องให้ข้อมูล

เกี่ ยวกบัการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ ระบุได้หรือที่ ต้องสงสัยแก่ผู้สอบบัญชีที่ เสนอตัว

เป็นผู้สอบบัญชีคนใหม่ ตัวอย่างเช่น หากผู้สอบบัญชีคนก่อนถอนตัวจากงานตรวจสอบเนื่ องจาก

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ ระบุได้หรือที่ ต้องสงสัย จรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีก าหนดว่า หากผู้สอบบัญชีที่ เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีคนใหม่ร้องขอ ผู้สอบบัญชี 

คนก่อนต้องให้ข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่ นทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว  

ซึ่ ง (ในดุลยพินิจของผู้ สอบบัญชีคนก่อน) ผู้ สอบบัญชีที่ เสนอตัวเป็นผู้ สอบบัญชีคนใหม่

จ าเป็นต้องทราบก่อนการตัดสนิใจว่าจะตอบรับงานตรวจสอบหรือไม่ 

ก56. ในสถานการณ์ที่ ส านักงานมีหน้าที่ ตามกฎหมายหรือข้อบังคับให้ตอบรับหรือคงไว้ซึ่ งงาน

ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจพิจารณาถึงข้อมูลที่ ส านักงานได้รับเกี่ ยวกับลักษณะ

และสถานการณ์ของงานตรวจสอบ 

ก57. ในการพิจารณาการด าเนินการที่ จ าเป็น ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานและส านักงานอาจสรุปว่า 

การคงไว้ซึ่ งงานตรวจสอบมีความเหมาะสม และหากเป็นเช่นนั้น พิจารณาว่าขั้นตอนต่อไปที่ จ าเป็น

ในระดับงานตรวจสอบคืออะไร (เช่น การมอบหมายบุคลากรเพิ่ มขึ้ น หรือบุคลากรที่ มีความ

เชี่ ยวชาญเฉพาะ) หากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานยังมีข้อกังวลหรือยังไม่พอใจว่าเร่ืองดังกล่าว

ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจน านโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานมาใช้ส าหรับการแก้ไขความคิดเหน็ที่ แตกต่างได้ 
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ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั (อ้างถึงย่อหน้าที่  22-24) 

ก58. ในภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับแต่งตั้งตามวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของหน่วยงาน

ภาครัฐอาจไม่จ าเป็นต้องมีนโยบายหรือวิธีปฏิบัติทั้งหมดเกี่ ยวกับการตอบรับและการคงไว้ซึ่ งงาน

ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดและข้อพิจารณาเกี่ ยวกับการตอบรับและการคงไว้ซึ่ ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานตรวจสอบตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  22-24 และ ก49-ก57 

อาจม ีความส าค ัญต ่อผู้ สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐในการประเมินความเสี่ ยงและ 

การปฏบิัติงานตามความรับผิดชอบด้านการรายงาน 

ทรพัยากรของงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  25-28) 

ก59. ตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ทรัพยากรที่ ส านักงานมอบหมาย หรือจัดหาให้เพื่ อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึง 

• ทรัพยากรบุคคล 

• ทรัพยากรทางเทคโนโลยี และ 

• ทรัพยากรทางปัญญา 

ก60. โดยปกติแล้ว ส านักงานจะเป็นผู้มอบหมายหรือจัดให้มีทรัพยากรส าหรับงานตรวจสอบ แต่ในบาง

สถานการณ์ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจจัดหาทรัพยากรโดยตรงส าหรับงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น  

ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มมีความจ าเป็นโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือเหตุผลอื่ น

ที่ จะต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการภายในกลุ่ม และผู้สอบบัญชีของกิจการภายใน

กลุ่มได้รับการแต่งตั้งโดยผู้บริหารของกิจการภายในกลุ่มนั้นเพื่ อปฏิบัติ วิธีการตรวจสอบให้กับ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการด้วย35 ในกรณีเช่นนี้  นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน

อาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานใช้มาตรการวิธีที่ ต่างไป เช่น การขอข้อมูลจากผู้สอบ

บัญชีของกิจการในกลุ่มเพื่ อพิจารณาว่ามีหรือได้รับมอบหมายทรัพยากรที่ เพียงพอและเหมาะสม

หรือไม่ 

ก61. ข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้องส าหรับผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในการปฏิบัติตามข้อก าหนดใน 

ย่อหน้าที่  25 และ 26 คือ ทรัพยากรที่ มอบหมายหรือจัดหาให้แก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานช่วยให้

สามารถบรรลุข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (ซึ่ งรวมถึงหลักจริยธรรม เช่น ความรู้

ความสามารถและความเอาใจใส่เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ) ได้หรือไม่ 

ทรพัยากรบุคคล 

ก62. ทรัพยากรบุคคลรวมถึง สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (ดูย่อหน้าที่  ก5 และ ก15-ก21) และ 

ผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีและบุคคลจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของกิจการที่ ให้ 

ความช่วยเหลือโดยตรง (ถ้ามี) 
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ทรพัยากรทางเทคโนโลยี 

ก63. การใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีในงานตรวจสอบอาจช่วยผู้ สอบบัญชี ในการได้มาซึ่ งหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เทคโนโลยีอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีบริหารงานตรวจสอบได้

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้ น นอกจากนี้  เทคโนโลยียังอาจช่วยให้ผู้ สอบบัญชี

ประเมินข้อมูลในปริมาณมากได้ง่ายขึ้นเพื่ อให้ได้ความเข้าใจในเชิงลึก ระบุแนวโน้มที่ ผิดปกติ หรือ

ทดสอบสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้ น เป็นต้น ซึ่ งจะช่วยเพิ่ ม

ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ เทคโนโลยียัง

อาจใช้ในการจัดประชุมและใช้เป็นเคร่ืองมือสื่ อสารส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ด้วย อย่างไรกต็าม 

การใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมอาจเพิ่ มความเสี่ ยงในการเชื่ อถือข้อมูลที่ ได้ 

เพื่ อใช้ในการตัดสินใจมากเกินไป หรืออาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกบัการรักษาความลับ 

ก64. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดข้อพิจารณาหรือความรับผิดชอบส าหรับ 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการใช้เทคโนโลยีที่ ได้รับการอนุมัติโดยส านักงานในการปฏบิัติวิธีการตรวจสอบ 

และอาจก าหนดให้บุคคลที่ มีทักษะหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินหรือ

วิเคราะห์ผลลัพธ ์

ก65. เมื่ อผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานก าหนดให้บุคคลจากส านักงานอื่ นใช้เทคนิคหรือเคร่ืองมืออตัโนมัติ

บางอย่างในการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ การสื่ อสารกับบุคคลเหล่านั้นอาจรวมถึงการระบุว่าการใช้

เทคนิคและเคร่ืองมืออตัโนมัติเหล่านั้นจ าเป็นจะต้องปฏบิัติตามค าสั่งของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก66. นโยบายหรือวิธีปฏบิัติของส านักงานอาจห้ามการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศบางระบบหรือ

บางส่วนของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเฉพาะ (เช่น ซอฟต์แวร์ที่ ส านักงานยังไม่ได้

อนุมัติเป็นการเฉพาะให้ใช้งานได้) หรือนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดให้กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินมาตรการบางอย่างเป็นการเฉพาะก่อนจะสามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ ส านักงานไม่ได้อนุมัติ เพื่ อพิจารณาว่าโปรแกรมดังกล่าวมีความเหมาะสมที่ จะใช้งาน 

โดยตัวอย่างของมาตรการดังกล่าวอาจรวมถึง 

• การก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้และความสามารถที่ เหมาะสมที่ จะใช้ระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 

• การทดสอบการท างานและความปลอดภัยของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 

• การจัดท าเอกสารประกอบเป็นการเฉพาะที่ ต้องเกบ็ไว้ในแฟ้มงานตรวจสอบ 

ก67. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่า การน า

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องการมาใช้ในงานตรวจสอบมีความเหมาะสมในบริบทของ 

งานตรวจสอบนั้นหรือไม่ และ หากมีความเหมาะสม จะใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว

อย่างไร ปัจจัยที่ อาจใช้ในการพิจารณาเพื่ อตัดสินว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ส านักงานยัง

ไม่ได้อนุมัติเป็นการเฉพาะนั้น มีความเหมาะสมที่ จะใช้ในงานตรวจสอบหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาว่า 
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• การใช้งานและความปลอดภัยของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสอดคล้องกบันโยบาย

หรือวิธปีฏบิัติของส านักงานหรือไม่ 

• ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นด าเนินงานได้อย่างที่ ตั้งใจไว้หรือไม่ 

• บุคลากรมีความรู้และความสามารถที่ จ าเป็นในการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นหรือไม่ 

ทรพัยากรทางปัญญา 

ก68. ทรัพยากรทางปัญญา รวมถึง ระเบียบวิธีการตรวจสอบ เคร่ืองมือที่ ออกแบบมาเพื่ อช่วยในการ

ปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบ โปรแกรมแบบจ าลอง เทมเพลต แบบตรวจสอบรายการ หรือ

แบบฟอร์ม เป็นต้น 

ก69. การใช้ทรัพยากรทางปัญญาในงานตรวจสอบอาจช่วยท าให้เกิดการน าไปใช้และความเข้าใจ 

ในมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายและข้อบังคับ และนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานที่ เกี่ ยวข้อง

ในทางเดียวกัน เพื่ อวัตถุประสงค์ดังกล่าว กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจถูกก าหนดโดยนโยบายหรือ 

วิธีปฏิบัติของส านักงานให้ใช้ระเบียบวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งเคร่ืองมือและแนวทางโดยเฉพาะ

ของส านักงาน กลุ่มผู้ปฏบิัติงานยังอาจพิจารณาว่าการใช้ทรัพยากรทางปัญญาอื่ น (เช่น ระเบียบวิธี

ที่ ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะ หรือแนวทางและเคร่ืองมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้อง)  

มีความเหมาะสมและเกี่ ยวข้องหรือไม่ภายใต้ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ  

ทรพัยากรในการปฏิบติังานตรวจสอบทีเ่พียงพอและเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  25) 

ก70. ในการพิจารณาว่าส านักงานได้มอบหมายหรือจัดหาทรัพยากรที่ เพียงพอและเหมาะสม 

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือไม่นั้น โดยปกติแล้ว ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานอาจสามารถเชื่ อถือนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้อง (ซึ่ งรวมถึงทรัพยากร) ของส านักงาน

ตามที่ อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  ก6 ได้ ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลที่ สื่ อสารโดยส านักงาน ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานอาจสามารถเชื่ อถือโครงการส าหรับการพัฒนา การน าไปใช้ และการบ ารุงรักษา 

ด้านเทคโนโลยีของส านักงาน เมื่ อผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานใช้เทคโนโลยีที่ ได้รับการอนุมัติโดย

ส านักงานในการปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบ 

ความรูแ้ละความสามารถของกลุ่มผูป้ฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  26) 

ก71. ในการพิจารณาว่ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานมีความรู้และความสามารถที่ เหมาะสม ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานอาจพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปนี้  ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

• ความเข้าใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มีลักษณะและความซับซ้อนที่

คล้ายคลึงกนั จากการอบรมและการมีส่วนร่วมที่ เหมาะสม 

• ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความเชี่ ยวชาญในเรื่ องเฉพาะของการบัญชีหรือการสอบบัญชี 

• ความเชี่ ยวชาญในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ กิจการใช้ หรือเคร่ืองมือและเทคนิคอัตโนมัติที่

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานใช้ในการวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบ 
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• ความรู้ในอุตสาหกรรมที่ กจิการที่ รับการตรวจสอบด าเนินงานอยู่ 

• ความสามารถในการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพและดุลยพินิจ  

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

• ความเข้าใจในนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงาน 

ก72. ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 610 (ปรับปรุง)36 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 62037  

ได้กล่าวถึงข้อก าหนดและแนวทางที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินความรู้ และความสามารถของ 

ผู้ตรวจสอบภายในและผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี ตามล าดับ 

การบริหารโครงการ 

ก73. ในสถานการณ์ที่ มีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลายคน เช่น ในงานตรวจสอบที่ มีขนาดค่อนข้าง

ใหญ่หรือซับซ้อน ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจน าบุคคลที่ มีทักษะหรือความรู้ เฉพาะเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนด้วยทรัพยากรทางเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรทางปัญญาที่ เหมาะสมของส านักงาน ในทางกลับกัน ส าหรับการตรวจสอบกิจการที่ ไม่

ซับซ้อนซึ่ งใช้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานจ านวนน้อยกว่า การบริหารโครงการอาจท าได้โดยสมาชิก

เพียงคนเดียวโดยใช้วิธกีารที่ เป็นทางการน้อยกว่า 

ก74. เทคนิคและเคร่ืองมือในการบริหารโครงการอาจช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการบริหาร

คุณภาพงานตรวจสอบในหลายด้าน เช่น 

• การเพิ่ มความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพด้วยการบรรเทาข้อจ ากัดด้านงบประมาณหรือข้อจ ากัดด้านเวลาซึ่ งอาจเป็นอุปสรรค

ต่อการใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

• การช่วยให้มีการปฏบิัติงานตรวจสอบในเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อบริหารข้อจ ากัดด้านเวลาได้

อย่างมีประสทิธิผลมากขึ้นในช่วงสดุท้ายของกระบวนการตรวจสอบ หากมเีร่ืองที่ ยากหรือ

ที่ น่าจะมีข้อโต้แย้งเกดิขึ้น 

• การติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบเทียบกับแผนการสอบบัญชี38 ซึ่ งรวมถึง

ความส าเรจ็ในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ ส าคัญ ซึ่ งอาจช่วยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ระบุถึงความจ าเป็น

ที่ จะต้องปรับเปล่ียนแผนการสอบบัญชีและทรัพยากรที่ ได้รับมอบหมายในเวลาที่

เหมาะสม หรือ 

• การอ านวยความสะดวกในการสื่ อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น งานด้าน

การประสานงานกบัผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มและผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

 
36

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  15 
37

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 ย่อหน้าที่  9 
38

 ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 ย่อหน้าที่  9 
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ทรพัยากรทีไ่ม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  27) 

ก75. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของส านักงานต่อคุณภาพผ่าน

วัฒนธรรมในส านักงาน ซึ่ งรับรู้ และเสริมสร้างบทบาทของส านักงานในการท าประโยชน์ให้กับ

สาธารณะโดยการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ และความส าคัญของคุณภาพใน

การตัดสินใจและการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ของส านักงาน (ซึ่ งรวมถึงการจัดล าดับความส าคัญ

ทางการเงินและการปฏิบัติการ) นอกจากนี้  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ยังกล่าวถึง

ความรับผิดชอบของส านักงานในการวางแผนความต้องการด้านทรัพยากร และการจัดหา  

การปันส่วนหรือการมอบหมายทรัพยากรในลักษณะที่ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของ

กิจการ อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์ การจัดล าดับความส าคัญทางการเงินและการปฏิบัติการ

อาจท าให้เกดิข้อจ ากดัเกี่ ยวกบัทรัพยากรที่ มอบหมายหรือจัดหาให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ในสถานการณ์

ดังกล่าว ข้อจ ากัดเหล่านี้ ไม่เป็นเหตุที่ จะท าให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสามารถเพิกเฉยต่อ 

ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับการได้มาซึ่ งคุณภาพในระดับงานตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึงความรับผิดชอบใน

การพิจารณาว่าทรัพยากรที่ ส านักงานมอบหมายหรือจัดหาให้ มีความเพียงพอและเหมาะสม 

ในการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

ก76. ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ หากมีทรัพยากรที่ ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมเพื่ อให้

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มสามารถท างานได้ที่ ระดับกิจการภายในกลุ่ม ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานอาจปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ผู้บริหาร หรือ

ส านักงาน เพื่ อจัดหาทรัพยากรที่ เพียงพอและเหมาะสม 

ก77. การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานว่าต้องการทรัพยากรในระดับงานตรวจสอบเพิ่ มเติม

หรือไม่นั้น เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และได้รับอิทธิพลจากข้อก าหนด

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้และจากลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ ตามที่ กล่าว

ไว้ในย่อหน้าที่  ก11 ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจตัดสินว่าการตอบสนอง

ของส านักงานต่อความเสี่ ยงด้านคุณภาพไม่มีประสิทธิผลในบริบทของงานตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึง

กรณีที่ ทรัพยากรบางอย่างที่ ไ ด้ รับมอบหมายหรือจัดให้กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  

ในสถานการณ์เหล่านี้  ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่ งรวมถึง

การสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่ เหมาะสมตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  27 และ 39(ค) 

ตัวอย่างเช่น หากซอฟต์แวร์แนวการสอบบัญชีของส านักงานไม่ได้มีการเพิ่ มหรือปรับปรุง 

วิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อข้อก าหนดของอุตสาหกรรมที่ ออกมาใหม่ การสื่ อสารเร่ือง

ดังกล่าวให้กับส านักงานภายในเวลาที่ เหมาะสมจะช่วยท าให้ส านักงานสามารถปรับปรุงและออก

ซอฟต์แวร์ใหม่ได้ในทนัท ีหรือสามารถจัดหาทรัพยากรที่ เป็นทางเลือกที่ จะช่วยให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

สามารถปฏบิัติตามข้อก าหนดใหม่ดังกล่าวในการปฏบิัติงานตรวจสอบได้ 

ก78. หากทรัพยากรที่ ส านักงานมอบหมายหรือจัดหาให้มีไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

ของงานตรวจสอบและยังไม่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรเพิ่ มเติมหรือทรัพยากรทางเลือก  

การด าเนินการที่ เหมาะสมอาจรวมถึง 
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• การเปล่ียนแปลงแนวทางที่ วางแผนไว้เกี่ ยวกับลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ 

การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน (ดูย่อหน้าที่  ก94) 

• การปรึกษาหารือกับผู้บริหารหรือผู้ที่ มีหน้าที่ ก ากับดูแลเกี่ ยวกับการขยายก าหนดเวลา 

ในการรายงาน หากสามารถท าได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

• การด าเนินการตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานเกี่ ยวกับการแก้ไขความคิดเห็นที่

แตกต่างหากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานไม่ได้รับทรัพยากรที่ จ าเป็นส าหรับงานตรวจสอบ 

• การด าเนินการตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน เกี่ ยวกับการถอนตัวจาก 

งานตรวจสอบ หากการถอนตัวสามารถท าได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั (อ้างถึงย่อหน้าที่  25-28) 

ก79. ในหน่วยงานภาครัฐ ทักษะเฉพาะอาจจ าเป็นในการปฏิบัติ งานตรวจสอบตามข้อก าหนด 

ด้านการตรวจสอบในแต่ละประเทศ ทักษะดังกล่าวอาจรวมถึงความเข้าใจในการจัดท ารายงานที่

เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานที่ ออกกฎหมายหรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่ น หรือ 

การรายงานต่อสาธารณะชน ขอบเขตของการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐที่ กว้างขึ้ นอาจรวมถึง 

การตรวจสอบการปฏบิัติงานบางส่วน 

การปฏิบติังานตรวจสอบ 

การปรบัใหเ้หมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  29) 

ก80. ในกรณีที่ ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานไม่ได้เป็นคนเดียวที่ ท างานตรวจสอบทั้งงานนั้น หรือใน 

การตรวจสอบกิจการซึ่ งมีลักษณะและสถานการณ์ที่ ค่อนข้างมีความซับซ้อน อาจมีความจ าเป็นที่  

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานจะมอบหมายการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน  

ให้สมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานยังจ าเป็นต้องท าให้

มั่นใจว่า ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน

ยังเป็นไปตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  30 เนื่ องจากเร่ืองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของความรับผิดชอบงาน

โดยรวมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในการบริหารและได้มาซึ่ งคุณภาพในงานตรวจสอบ และ

เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสม ในสถานการณ์ดังกล่าว 

บุคลากรหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ งรวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม อาจให้ข้อมูล

กับผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเพื่ อให้ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสามารถท าการพิจารณา 

เร่ืองต่าง ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  30 

การก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  30) 

ก81. ตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่ กล่าวถึง

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและ 

การสอบทานงานที่ ท า นอกจากนี้  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ยังก าหนดว่าการก าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานดังกล่าวมีการวางแผนและการปฏิบัติบนพื้ นฐานที่ ว่า  

งานที่ ท าโดยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์น้อยกว่าจะได้รับการก าหนดแนวทาง 

ควบคุมดูแล และสอบทานโดยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ มีประสบการณ์มากกว่า 
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ก82. การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและการสอบทานงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

เป็นการตอบสนองในระดับส านักงานที่ น ามาปฏิบัติในระดับงานตรวจสอบ ซึ่ งลักษณะ ช่วงเวลา และ

ขอบเขตอาจได้รับการปรับเปล่ียนโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในการบริหารคุณภาพของ 

งานตรวจสอบ ดังนั้น วิธีการในการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานจะแตกต่าง

กันในแต่ละงานตรวจสอบ โดยพิจารณาจากลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบนั้น ๆ  

ซึ่ งโดยทั่วไปจะรวมถึงการใช้นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานร่วมกับการตอบสนองโดยเฉพาะ

ของงานตรวจสอบ 

ก83. วิธีการในการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและการสอบทาน 

งานที่ ท า ช่วยสนับสนุนผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้  และช่วยในการสรุปว่าผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานได้มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ

และเหมาะสมตลอดงานตรวจสอบตามย่อหน้าที่  40 

ก84. การปรึกษาหารือและการสื่ อสารอย่างต่อเนื่ องในหมู่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์น้อยกว่า ตั้งค าถามต่อสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มี

ประสบการณ์มากกว่า (ซึ่ งรวมถึงผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน) ในเวลาที่ เหมาะสม และช่วยให้ 

การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานตามย่อหน้าที่  30 มีประสทิธผิล 

การก าหนดแนวทาง 

ก85. การก าหนดแนวทางของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจเกี่ ยวข้องกับการแจ้งต่อสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ ของสมาชิก เช่น 

• การมีส่วนร่วมในการบริหารและการได้มาซึ่ งคุณภาพในระดับงานตรวจสอบ ผ่านพฤติกรรม 

การสื่ อสารและการกระท า ของสมาชิกแต่ละคน 

• การรักษาไว้ซึ่ งความช่างสงสัยและการตระหนักถึงความล าเอียงทั้งที่ รู้สกึตัวหรือไม่รู้สึกตัว

ในการใช้การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมและประเมินหลักฐาน

การสอบบัญชี (ดูย่อหน้าที่  ก35) 

• การปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนทุกคน ในกรณีที่ มีหุ้นส่วนมากกว่าหนึ่ งคนมีส่วนร่วมใน 

การปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนในการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ 

และของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์มากกว่าในการก าหนดแนวทาง  

การควบคุมดูแล และการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์

น้อยกว่า 

• ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงานที่ ต้องท าและค าแนะน าโดยละเอียดเกี่ ยวกับลักษณะ 

ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ วางแผนไว้ตามที่ ก าหนดไว้ในกลยุทธ ์

การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี 
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• การจัดการกับอุปสรรคต่อการได้มาซึ่ งคุณภาพและการตอบสนองที่ คาดหวังของ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในเร่ืองดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ข้อจ ากัดด้านงบประมาณหรือข้อจ ากัด 

ด้านทรัพยากรไม่ควรส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานปรับเปล่ียนหรือไม่ปฏิบัติตาม

วิธกีารตรวจสอบที่ วางแผนไว้ 

การควบคุมดูแล 

ก86. การควบคุมดูแล รวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

• การติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึงการติดตาม 

o ความคืบหน้าเมื่ อเทยีบกบัแผนการสอบบัญชี 

o ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ ท าหรือไม่ และ 

o ความเพียงพออย่างต่อเนี่ องของทรัพยากรที่ ได้รับมอบหมาย 

• การด าเนินการที่ เหมาะสมเพื่ อจัดการกับประเด็นที่ เกิดขึ้ นระหว่างงานตรวจสอบ เช่น  

การมอบหมายวิธีการตรวจสอบที่ วางแผนไว้ไปให้แก่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่  

มีประสบการณ์มากกว่า หากประเดน็ดังกล่าวซับซ้อนกว่าที่ เคยคาดไว้ 

• การระบุ เ ร่ืองที่ ต้องปรึกษาหารือหรือพิจารณาโดยสมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานที่  

มีประสบการณ์มากกว่าในระหว่างงานตรวจสอบ 

• การจัดให้มีการฝึกสอนและการฝึกหัดระหว่างปฏิบัติงานเพื่ อช่วยให้สมาชิกใน 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานพัฒนาทกัษะหรือความสามารถ 

• การสร้างสภาพแวดล้อมที่ สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสามารถแจ้งข้อกังวลได้โดยไม่กลัว

การตอบโต้  

การสอบทาน 

ก87. การสอบทานงานที่ ท าโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนข้อสรุปว่าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ แล้ว 

ก88. การสอบทานงานที่ ท าโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ประกอบด้วยการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ เช่น 

• งานดังกล่าวได้ท าตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน มาตรฐานวิชาชีพ และ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องแล้วหรือไม่ 

• เร่ืองที่ ส าคัญต่าง ๆ ได้ถูกน าขึ้นมาพิจารณาแล้วหรือไม่ 

• มีการปรึกษาหารือที่ เหมาะสมและข้อสรุปที่ ได้มีการจัดท าเอกสารหลักฐานและน า 

ไปปฏบิัติแล้วหรือไม่ 

• มีความจ าเป็นที่ จะต้องปรับลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของงานที่ ท าหรือไม่ 

• งานที่ ท าสนับสนุนข้อสรุปที่ ได้และได้มีการจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• หลักฐานที่ ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่ อสนับสนุนรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และ 

• ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบแล้วหรือไม่ 
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ก89. นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงาน อาจรวมข้อก าหนดเฉพาะเกี่ ยวกบั 

• ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 

• รูปแบบของการสอบทานที่ แตกต่างกันอาจเหมาะสมในสถานการณ์ที่ แตกต่างกัน (เช่น 

การสอบทานกระดาษท าการแต่ละแผ่นโดยละเอียด หรือการสอบทานกระดาษท าการ

บางส่วนที่ เลือก) และ 

• สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานคนใดที่ ต้องท าการสอบทานในรูปแบบที่ แตกต่างกนั 

การสอบทานงานโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  30-34) 

ก90. ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องบันทึก

ขอบเขตและวันที่ ของการสอบทาน39 

ก91. การสอบทานในเวลาที่ เหมาะสมโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในขั้นตอนการตรวจสอบที่

เหมาะสมตลอดงานตรวจสอบ ช่วยท าให้เร่ืองที่ ส าคัญต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ พอใจของ

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานไม่จ าเป็นต้องสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบทั้งหมด 

ก92. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการระบุเร่ืองที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจระบุเร่ืองต่าง ๆ ที่ มักถือว่าเป็น  

การใช้ดุลพินิจที่ ส าคัญ  ดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ เกี่ ยวกับงานตรวจสอบอาจรวมถึงเร่ืองที่ เกี่ ยวกับ 

กลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี การปฏบิัติงานตรวจสอบและข้อสรุปโดยรวม

ที่ ได้ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ตัวอย่างเช่น 

• เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับการวางแผนการตรวจสอบ เช่น เร่ืองที่ เกี่ ยวกับการก าหนดความมี

สาระส าคัญ 

• องค์ประกอบของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ซึ่ งรวมถึง 

o บุคลากรที่ ใช้ความเชี่ ยวชาญในเร่ืองเฉพาะของการบัญชีหรือการสอบบัญชี 

o การใช้บุคลากรจากศูนย์ให้บริการ 

• การตัดสินใจให้ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่ งรวมถึงการตัดสินใจให้

ผู้เชี่ ยวชาญภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 

• ข้อพิจารณาของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับข้อมูลที่ ได้จากกระบวนการตอบรับและคงไว้ซึ่ ง

ความสมัพันธ ์และการตอบสนองที่ เสนอต่อข้อมูลดังกล่าว 

• กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ซึ่ งรวมถึงสถานการณ์ที่ การพิจารณา

ปัจจัยเสี่ ยงสืบเนื่ องและการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ

โดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

 
39

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  9(ค) 
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• การพิจารณาของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานเกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน 

และการเปิดเผยข้อมูล 

• ผลของวิธีการตรวจสอบที่ ปฏิบัติโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ ส าคัญของงานตรวจสอบ 

เช่น ข้อสรุปเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชี นโยบายการบัญชี หรือข้อพิจารณาเกี่ ยวกับ

การด าเนินงานต่อเนื่ อง 

• การประเมินของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานเกี่ ยวกบังานที่ ท าโดยผู้เชี่ ยวชาญและข้อสรุปที่ ได้จากงานนั้น 

• ในการตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

o กลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชีของกลุ่มกจิการ 

o การตัดสินใจเกี่ ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  

ซึ่ งรวมถึงวิธีการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม และการสอบทานงานที่ ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวท า เช่น ในกรณีที่ ม ี

การประเมินว่ามีความเสี่ ยงสูงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่ม และ 

o การประเมินงานที่ ท าโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มและข้อสรุปที่ ได้จาก

งานนั้น 

• วิธีการที่ ใ ช้จัดการกับเ ร่ืองที่ มีผลกระทบต่อกลยุทธ์การสอบบัญชี โดยรวม และ 

แผนการสอบบัญชี 

• นัยส าคัญและการจัดการกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ระบุได้ในระหว่าง 

งานตรวจสอบ ทั้งที่ ปรับปรุงแล้วและไม่ได้ปรับปรุง 

• ร่างความเห็นในการสอบบัญชีและเร่ืองที่ จะสื่ อสารในรายงานของผู้ สอบบัญชี เช่น  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ หรือ วรรค “ความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 

ก93. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาเร่ืองอื่ น ๆ ที่ จะ

สอบทาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

• ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ 

• สมาชิกคนใดของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานเป็นผู้ปฏบิัติงาน 

• เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองที่ พบจากการตรวจเมื่ อไม่นานมานี้  

• ข้อก าหนดตามนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงาน 

ลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต 

ก94. ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานต้อง 

มีการวางแผนและปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพและ
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ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงาน

อาจรวมถึง 

• งานที่ วางแผนจะท าในช่วงการตรวจสอบระหว่างปี ต้องได้รับการก าหนดแนวทาง  

การควบคุมดูแล และการสอบทานในระหว่างการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ แทนที่ จะท าใน 

ช่วงท้ายของการปฏบิัติงาน เพื่ อให้สามารถด าเนินการแก้ไขที่ จ าเป็นในเวลาที่ เหมาะสม 

• ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องสอบทานเรื่ องบางเร่ืองเป็นการเฉพาะ และส านักงานอาจ

ระบุสถานการณ์หรืองานตรวจสอบที่ ได้รับการคาดหวังให้มีการสอบทานดังกล่าว 

การปรับให้เหมาะสม 

ก95. วิธีการในการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน อาจปรับเปล่ียนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่

กบัปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

• ประสบการณ์ที่ ผ่านมาของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับกิจการและเร่ืองที่ จะตรวจสอบ 

ตัวอย่างเช่น หากงานที่ เกี่ ยวข้องกับระบบสารสนเทศของกิจการได้รับการตรวจสอบโดย

สมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานคนเดียวกับที่ ตรวจสอบงานนั้นในงวดก่อน และไม่มี 

การเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญต่อระบบสารสนเทศดังกล่าว ขอบเขตและความถี่ ของ 

การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจลดลง และ 

การสอบทานกระดาษท าการที่ เกี่ ยวข้องอาจไม่ต้องท าในรายละเอยีดมากนัก 

• ความซับซ้อนของงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น หากเกิดเหตุการณ์ส าคัญที่ ท าให้งาน

ตรวจสอบมีความซับซ้อนมากขึ้ น ขอบเขตและความถี่ ในการก าหนดแนวทางและ 

การควบคุมดูแลส าหรับสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจต้องเพิ่ มขึ้ น และการสอบทาน

กระดาษท าการที่ เกี่ ยวข้องอาจต้องท าอย่างละเอยีดมากขึ้นด้วย 

• ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินได้  

ตัวอย่างเช่น ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ที่ ประเมินได้ที่ สูงขึ้น อาจท าให้ต้องเพิ่ มขอบเขตและความถี่ ของการก าหนดแนวทางและ 

การควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และมีการสอบทานงานที่ ท าในรายละเอียด

มากขึ้น 

• ความรู้และความสามารถของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตัวอย่างเช่น สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์น้อยกว่าอาจต้องการค าแนะน า 

ที่ มีรายละเอียดมากกว่าและบ่อยคร้ังกว่า หรือต้องการการปฏิสัมพันธ์ต่อหน้าในระหว่าง 

การปฏบิัติงาน 

• รูปแบบที่ คาดว่าจะใช้ในการสอบทานงานที่ ท า ตัวอย่างเช่น ในบางสถานการณ์ การสอบทาน

จากระยะไกลอาจไม่มีประสิทธิผลในการก าหนดแนวทางที่ จ าเป็นและอาจจ าเป็นต้องเสริม

ด้วยการปฏสิมัพันธต่์อหน้า 
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• โครงสร้างของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานและต าแหน่งที่ ตั้ งของสมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเช่น การก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลบุคคลที่ อยู่ในศูนย์ให้บริการต่าง ๆ 

และการสอบทานงานของบุคคลเหล่านั้น 

o อาจท าอย่างเป็นทางการและเป็นระเบียบแบบแผนมากกว่าเมื่ อสมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานทั้งหมดอยู่ในต าแหน่งที่ ตั้งเดียวกนั หรือ 

o อาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อช่วยอ านวยความสะดวกในการสื่ อสารระหว่าง

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก96. การพบว่ามีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ของงานตรวจสอบ อาจท าให้ต้องประเมินอีกคร้ัง

ส าหรับแนวทางที่ วางแผนไว้เกี่ ยวกับลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทาง  

การควบคุมดูแล หรือการสอบทาน ตัวอย่างเช่น หากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับงบการเงินที่ ประเมินไว้เพิ่ มสูงขึ้ นเนื่ องจากรายการค้าที่

ซับซ้อนรายการหนึ่ ง ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจจ าเป็นต้องเปล่ียนระดับของการสอบทาน

งานที่ วางแผนไว้ส าหรับรายการดังกล่าว 

ก97. ตามย่อหน้าที่  30(ข) ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่า วิธีการในการก าหนดแนวทาง 

การควบคุมดูแล และการสอบทาน ตอบสนองต่อลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ  

ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์มากกว่าไม่สามารถมีส่วนร่วม 

ในการควบคุมดูแลและการสอบทานกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจ

จ าเป็นต้องเพิ่ มขอบเขตของการควบคุมดูแลและการสอบทานสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มี

ประสบการณ์น้อยกว่า 

การสอบทานการสื่ อสารกบัผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล หรือหน่วยงานก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  34) 

ก98. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าควรสอบทาน  

การสื่ อสารที่ เป็นลายลักษณ์อักษรใด โดยพิจารณาจากลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ  

ตัวอย่างเช่น อาจไม่มีความจ าเป็นส าหรับผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในการสอบทานการสื่ อสาร

ระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงานกบัผู้บริหารในการตรวจสอบตามปกติ 

การปรึกษาหารือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  35) 

ก99. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

ที่ ครอบคลุมการปรึกษาหารือเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ ยากหรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้ง รวมทั้งวิธกีารน าข้อสรุปที่

ตกลงกนัไปปฏบิัติ การปรึกษาหารืออาจเหมาะสมหรือจ าเป็นส าหรับเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• เร่ืองที่ ซับซ้อนหรือไม่คุ้นเคย (เช่น เร่ืองที่ เกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีที่ มีความไม่

แน่นอนในการประมาณการในระดับสงู) 

• ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 
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• รายการที่ มีนัยส าคัญที่ อยู่นอกเหนือการด าเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ หรือรายการ 

มีลักษณะไม่ปกติ 

• การจ ากดัขอบเขตโดยผู้บริหาร และ 

• การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ก100. การปรึกษาหารือในประเด็นทางเทคนิค จริยธรรม และประเด็นอื่ น ๆ ที่ มีนัยส าคัญภายใน

ส านักงาน หรือภายนอกส านักงาน (ถ้ามี) สามารถบรรลุผลได้ หากผู้ให้ค าปรึกษาหารือดังกล่าว 

• ได้รับข้อเทจ็จริงที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ ช่วยให้บุคคลดังกล่าวสามารถให้ค าแนะน าได้ และ 

• มีความรู้  ความอาวุโส และประสบการณ์ที่ เหมาะสม 

ก101. ตามบริบทของนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน อาจเป็นการเหมาะสมที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจะ

ปรึกษาหารือกับภายนอกส านักงาน ตัวอย่างเช่น เมื่ อส านักงานขาดทรัพยากรภายในที่ เหมาะสม 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ประโยชน์จากบริการให้ค าปรึกษาของส านักงานอื่ น หน่วยงานทางวิชาชีพ

และหน่วยงานก ากบัดูแล หรือองค์กรทางการค้าที่ ให้บริการด้านการควบคุมคุณภาพที่ เกี่ ยวข้อง 

ก102. ความต้องการการปรึกษาหารือจากภายนอกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในเร่ืองที่ ยากหรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้ง

อาจเป็นข้อบ่งชี้ ว่าเรื่ องดังกล่าวเป็นเรื่ องส าคัญในการตรวจสอบ40 

การสอบทานคณุภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  36) 

ก103. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 มีข้อก าหนดที่ ระบุให้ส านักงานก าหนดนโยบายหรือ 

วิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการสอบทานคุณภาพงานตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  241 และ

ก าหนดให้มีการสอบทานคุณภาพงานส าหรับงานตรวจสอบบางประเภท42 มาตรฐานการบริหาร

คุณภาพ ฉบับที่  2 กล่าวถ ึงการแต่งตั ้งและคุณสมบัต ิของผู้สอบทานคุณภาพงาน และ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติและการจัดท าเอกสาร

หลักฐานการสอบทานคุณภาพงาน 

การเสรจ็สิ้นการสอบทานคุณภาพงานก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  36(ง)) 

ก104. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดว่ารายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่ลงวันที่ ก่อน

วันที่ ที่ ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน43 ในกรณีที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบ มาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ฉบับที่  2 และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานยังไม่ได้ก าหนด

วันที่ ในรายงานจนกว่าจะได้รับแจ้งจากผู้สอบทานคุณภาพงานว่าการสอบทานคุณภาพงานได้เสรจ็สิ้น

แล้ว ตัวอย่างเช่น หากผู้สอบทานคุณภาพงานมีการสื่ อสารไปยังผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเกี่ ยวกับ

 
40

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ย่อหน้าที่  9 และ ก14 
41

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  2 “การสอบทานคุณภาพงาน” 
42

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  34(ฉ) 
43

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  49 
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ข้อกังวลในเร่ืองการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือข้อกังวลว่าข้อสรุปที่ ได้จากเร่ือง

ดังกล่าวไม่เหมาะสม นั่นถือว่าการสอบทานคุณภาพงานยังไม่เสรจ็สิ้น44 

ก105. การสอบทานคุณภาพงานที่ ท าในเวลาที่ เหมาะสมในขั้นตอนที่ เหมาะสมระหว่างงานตรวจสอบ 

อาจช่วยให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานแก้ไขประเดน็ที่ พบได้ทนัทีจนเป็นที่ พอใจของผู้สอบทานคุณภาพงาน

ในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก106. การสื่ อสารเป็นประจ าระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้สอบทานคุณภาพงานตลอดงานตรวจสอบ

อาจช่วยส่งเสริมการสอบทานคุณภาพงานที่ มีประสิทธิผลในเวลาที่ เหมาะสม นอกเหนือจาก 

การสนทนาโต้ตอบเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ส าคัญกับผู้สอบทานคุณภาพงานแล้ว ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานอาจมอบหมายความรับผิดชอบในการประสานงานความต้องการของผู้สอบทานคุณภาพงาน

ให้แก่สมาชิกอกีคนหนึ่ งในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานได้ 

ความคิดเห็นทีแ่ตกต่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  37-38) 

ก107. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

ที่ จัดการกบัความคิดเหน็ที่ แตกต่างที่ เกดิขึ้นภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

กับผู้สอบทานคุณภาพงานหรือบุคคลที่ ปฏิบัติกิจกรรมในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ยังได้ก าหนดให้ต้องมีการแจ้งความเห็นที่ แตกต่างกันต่อ

ส านักงานและมีการหาข้อยุติ 

ก108. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจไม่พอใจต่อการแก้ไขความคิดเห็นที่ แตกต่าง   

ในกรณีดังกล่าว การด าเนินการที่ เหมาะสมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจรวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้  

• การขอค าแนะน าทางกฎหมาย หรือ 

• การถอนตัวจากงานตรวจสอบ หากการถอนตัวสามารถท าได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ

ที่ เกี่ ยวข้อง 

การติดตามผลและแกไ้ข (อ้างถึงย่อหน้าที่  39) 

ก109. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ระบุข้อก าหนดส าหรับกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของ

ส านักงาน มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานต้องสื่ อสารข้อมูลเกี่ ยวกับ

กระบวนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงานไปยังกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่ อให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

สามารถด าเนินการในทันทีและเหมาะสมตามความรับผิดชอบของตน45 ส านักงานอาจใช้ข้อมูลที่ ได้

จากสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการติดตามผลและแก้ไข นอกจากนี้  การใช้ดุลยพินิจ 

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในขณะที่ ท าการตรวจสอบอาจ

ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานคงไว้ซึ่ งการตื่ นตัวในการระบุข้อมูลที่ อาจเกี่ ยวข้องกับใน

กระบวนการนั้น 

 
44

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  2 ย่อหน้าที่  26 
45

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  47 
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ก110. ข้อมูลที่ ได้จากส านักงานอาจเกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบ เช่น เมื่ อข้อมูลนั้นเกี่ ยวข้องกับเร่ืองที่ พบ

ในงานตรวจสอบอีกงานหนึ่ งของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานหรือสมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

เร่ืองที่ พบจากส านักงานในพื้นที่  หรือผลการตรวจจากการสอบบัญชีคร้ังก่อนๆ ของกจิการ 

ก111. ในการพิจารณาข้อมูลที่ สื่ อสารจากส านักงานผ่านกระบวนการติดตามผลและแก้ไข และพิจารณาว่า

ข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่องานตรวจสอบอย่างไรนั้น ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจพิจารณา

ใช้มาตรการแก้ไขที่ ส านักงานออกแบบและให้น ามาปฏิบัติเพื่ อจัดการกับข้อบกพร่องที่ พบ และ

สื่ อสารไปยังกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (หากวิธีการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวเหมาะสมกับลักษณะและ

สถานการณ์ของงานตรวจสอบนั้น) นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานยังอาจพิจารณาว่า 

มีความจ าเป็นหรือไม่ที่ จะใช้มาตรการแก้ไขเพิ่ มเติมในระดับงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี

ที่ รับผิดชอบงานอาจพิจารณาว่า 

• ควรใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี หรือ 

• จ าเป็นต้องปรับลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการสอบทานให้มากขึ้นในส่วนของงานตรวจสอบที่พบข้อบกพร่อง 

หากข้อบกพร่องที่ พบไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสอบบัญชี (เช่น หากข้อบกพร่องที่ พบ

เกี่ ยวข้องกบัทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานไม่ได้ใช้) อาจไม่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการ

เพิ่ มเติมใด ๆ 

ก112. ข้อบกพร่องที่ พบในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานไม่จ าเป็นต้องหมายความว่า 

งานตรวจสอบงานใดงานหนึ่ งไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง หรือรายงานของผู้สอบบัญชีไม่เหมาะสมตามสถานการณ์ 

ความรบัผิดชอบโดยรวมในการบริหารและการไดม้าซ่ึงคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  40) 

ก113. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

เกี่ ยวกับความเข้าใจและการบรรลุความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบ 

นอกจากนี้  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ยังก าหนดว่าวัตถุประสงคด้์านคุณภาพครอบคลุม

ถึงความรับผิดชอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในการบริหารและการได้มาซึ่ งคุณภาพ

ของงานตรวจสอบและการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดงานตรวจสอบ 

ก114. ข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้องในการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  40 รวมถึงการพิจารณาว่า 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ภายใต้

ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบอย่างไร และเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบแสดง

ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตลอดงานตรวจสอบ ตามที่ อธิบายไว้ใน

ย่อหน้าที่  ก118 อย่างไร 

ก115. ข้อบ่งชี้ ว่าผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมรวมถึง

ตัวอย่างต่อไปนี้  
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• การที่ ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานไม่ได้สอบทานการวางแผนงานตรวจสอบในเวลาที่

เหมาะสม ซึ่ งรวมถึงการสอบทานการประเมินความเสี่ ยงในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ และการออกแบบการตอบสนองที่ เกี่ ยวข้องกบัความเสี่ ยงดังกล่าว 

• หลักฐานที่ แสดงให้เหน็ว่าบุคคลที่ ได้รับมอบหมายงาน การด าเนินการหรือวิธปีฏบิัติไม่ได้

รับการบอกกล่าวอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับลักษณะของความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่  

ขอบเขตของงานที่ ได้รับมอบหมายและวัตถุประสงค์ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้รับค าชี้ แนะที่

จ าเป็นหรือข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอื่ นใด 

• การไม่มีหลักฐานว่าผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานได้ก าหนดแนวทางและควบคุมดูแล

สมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และสอบทานงานของสมาชิกเหล่านั้น 

ก116. หากการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการสรุปว่ามีการใช้

ดุลพินิจที่ ส าคัญและข้อสรุปที่ ได้มีความเหมาะสมแล้ว ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานจะไม่สามารถ

สรุปได้ว่าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  40 นอกจากการพิจารณานโยบายหรือ 

วิธปีฏบิัติของส านักงานที่ ระบุมาตรการที่ จ าเป็นในการจัดการกบัสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานอาจใช้มาตรการอื่ นที่ เหมาะสม เช่น 

• การปรับปรุงและเปลี่ ยนแปลงแผนการสอบบัญชี 

• การประเมินแนวทางที่ วางแผนไว้เกี่ ยวกับลักษณะและขอบเขตของการสอบทานอีกคร้ัง 

และการปรับเปล่ียนแนวทางที่ วางแผนไว้เพื่ อเพิ่ มการมีส่วนร่วมของผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงาน หรือ 

• การปรึกษาหารือกับบุคลากรที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ ยวกับ

แง่มุมที่ เกี่ ยวข้องของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

การจัดท าเอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  41) 

ก117. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 23046 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบให้หลักฐานที่ แสดงว่า

การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ผู้ สอบบัญชีไม่จ าเป็นหรือ 

ไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏิบัติที่ จะบันทกึทุกเร่ืองที่ พิจารณาหรือทุกดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพที่ ใช้ในงานตรวจสอบ นอกจากนี้  ผู้ สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องบันทึกแยกไว้ต่างหาก  

(เช่น การบันทึกในรายการตรวจสอบ) เกี่ ยวกับการปฏิบัติตามเร่ืองต่าง ๆ หากเอกสารที่ อยู่ใน

แฟ้มงานตรวจสอบสามารถแสดงให้เหน็ถึงการปฏบิัติตามดังกล่าวได้ 

ก118. การจัดท าเอกสารหลักฐานของการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้   

ซึ่ งรวมถึงการจัดท าหลักฐานเกี่ ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานและ 

การพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  40 อาจท าได้หลาย

รูปแบบ ขึ้นอยู่กบัลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น  

 
46

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  ก7 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 45 TSA 220 (ปรับปรงุ) 

• การก าหนดแนวทางของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดท าเอกสารหลักฐานโดยการลงนาม

ในแผนการสอบบัญชี และกจิกรรมต่าง ๆ เกี่ ยวกบัการบริหารโครงการ 

• รายงานการประชุมจากการประชุมของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานอาจให้หลักฐานเกี่ ยวกับ 

ความชัดเจน ความสม ่าเสมอ และประสิทธิผลของการสื่ อสารและการกระท าอื่ น ๆ ของ

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน ที่ เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ คาดหวังที่ สะท้อน

ให้เหน็ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของส านักงาน 

• หัวข้อของการสนทนาระหว่างผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกับสมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

และผู้สอบทานคุณภาพงาน (ถ้ามี) รวมทั้งการลงนามและบันทึกเวลาของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานส าหรับงานตรวจสอบนั้น อาจให้หลักฐานเกี่ ยวกับการมีส่วนร่วมของ 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตลอดงานตรวจสอบ และการควบคุมดูแลสมาชิกอื่ นในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน หรือ 

• การลงนามโดยผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานและสมาชิกอื่ นของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงาน  

ให้หลักฐานว่าได้มีการสอบทานกระดาษท าการแล้ว 

ก119. ในการจัดการกับสถานการณ์ที่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงในการได้มาซึ่ งคุณภาพของงานตรวจสอบ 

การใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับการพิจารณาของ

ผู้สอบบัญชีในเรื่ องดังกล่าว อาจมีความส าคัญ ตัวอย่างเช่น หากผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานได้รับ

ข้อมูลที่ อาจเป็นเหตุให้ส านักงานต้องปฏิเสธงานตรวจสอบ (ตามย่อหน้าที่  24) เอกสารหลักฐาน

อาจรวมถึงค าอธบิายวิธกีารที่ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานจัดการกบัสถานการณ์ดังกล่าว 

ก120. เอกสารหลักฐานของการปรึกษาหารือกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่ นเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ยากหรือประเดน็ที่

น่าจะมีข้อโต้แย้ง ซึ่ งมีความสมบูรณ์และมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ ช่วยให้เกิดความเข้าใจ

เกี่ ยวกบั 

• ลักษณะและขอบเขตของเร่ืองที่ ปรึกษาหารือ และ 

• ผลของการปรึกษาหารือ ซึ่ งรวมถึงการตัดสนิใจใด ๆ ที่ เกดิขึ้น เกณฑก์ารตัดสนิใจดังกล่าว 

และวิธกีารน าผลดังกล่าวไปปฏบิัติ 
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