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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐาน 

 

1. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ีใช้ปฎิบัติกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างมีสมเหตุสมผลที่

จัดทาํโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อสาธารณะ
1
 เพ่ือรายงานเกี่ยวกบัการควบคุมที่องค์กรอื่น

แก่กจิการผู้ใช้บริการที่ให้บริการ เม่ือการควบคุมน้ันเป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศที่ใช้ใน

การจัดทาํรายงานทางการเงินของกจิการผู้ใช้บริการ มาตรฐานน้ีทาํให้มาตรฐานการสอบบัญชี

รหัส 402
2
 มีความสมบูรณ์โดยรายงานที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ีสามารถ

ให้หลักฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 

 

2. แม่บทสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน กาํหนดว่า งานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจเป็น “งานที่ให้ความ

เช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล” หรือ “งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจาํกัด” งานที่ให้ความเช่ือม่ัน

อาจเป็น “งานที่เกี่ยวข้องกับคาํรับรอง” หรือ “งานที่รายงานโดยตรง” และ ข้อสรุปความ

เช่ือม่ันของงานที่เกี่ยวข้องกบัคาํรับรองสามารถแสดงโดยถ้อยคาํต่องผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การให้คาํรับรองหรือแสดงโดยตรงในรูปแบบของเกณฑแ์ละเร่ืองที่เกดิขึ้น
3
 มาตรฐานฉบับน้ี

ใช้กับงานที่เกี่ยวกับคาํรับรองซ่ึงนาํไปสู่ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล และข้อสรุปความ

เช่ือม่ันของงานแสดงถ้อยคาํตรงไปตรงมาในรปูแบบของเกณฑแ์ละเร่ืองที่เกดิขึ้น
4
 

 

3. มาตรฐานน้ีใช้เม่ือองค์กรที่ให้บริการรับผิดชอบต่อ หรือสามารถให้คาํรับรองเกี่ยวกับการ

ความเหมาะสมในการออกแบบการควบคุม มาตรฐานน้ีไม่ใช้กบังานที่ให้กบัความเช่ือม่ันที่ 

(ก) รายงานว่าการควบคุมในองค์กรที่ให้บริการมีการถอืปฏบิัติตามที่กล่าวไว้หรือไม่ หรือ 

(ข) รายงานการควบคุมในองค์กรที่ให้บริการนอกเหนือจากการควบคุมที่เกี่ยวกับการ

บริการ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกบัการควบคุมภายในของกจิการที่ใช้บริการที่

เกี่ยวกบัการรายงานทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การควบคุมซ่ึงส่งผลต่อการผลิตและการ

ควบคุมคุณภาพของกจิการที่ใช้บริการ) 

 

                                                        

1
  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง บุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี ตามคาํนิยามของ ข้อกาํหนดเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และ ผู้ประกอบวิชาชีพต่อสาธารณะ หมายถึง    

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ทาํงานประเภทต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบบัญชี บริการภาษี หรือ บริการที่

ปรึกษา) ให้กบัสาํนักงานที่ให้บริการวิชาชีพ คาํนิยามน้ีใช้รวมถึงสาํนักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการ

ต่อสาธารณะ ตามคาํนิยมของ The IESBA Code of Ethics for Professional Accountants 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กจิการใช้บริการจากองค์กรอื่น 

3
  แม่บทสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ย่อหน้า 10, 11, และ 57 

4
  ย่อหน้า 13 และ 53(ฎ) ของมาตรฐานฉบับน้ี 
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มาตรฐานน้ีกาํหนดแนวทางสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันตามกาํหนดของมาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือม่ัน รหัส 3000
5
 (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2) 

 

4. นอกเหนือจากการออกรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุม ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการอาจได้รับการว่างจ้างให้เสนอรายงานต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกบัมาตรฐานฉบับน้ี 

(ก) รายงานต่อรายการค้าหรือยอคงเหลือของกจิการผู้ใช้บริการที่เกบ็รักษาไว้โดยองค์กรที่

ให้บริการ หรือ 

(ข) รายงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ 

 

ความสมัพนัธก์บัประกาศอืน่ของวชิาชพี 

 

5. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการถูกกาํหนดให้ปฏบิัติตามมาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ัน รหัส 

3000 ในการปฏบิัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันนอกเหนือจากการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลทาง

การเงินในอดีต มาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 มีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ 

เช่น การตอบรับงาน การวางแผน หลักฐาน และ การเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบับริการให้

ความเช่ือม่ันต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงบริการตามมาตรฐานน้ี มาตรฐานน้ีขยายความเกี่ยวกับการนาํ

มาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 ไปปฏบิัติในงานให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล

เกี่ยวกบัการควบคุมในองค์กรที่ให้บริการ แม่บทสาํหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ซ่ึงกาํหนดและ

อธิบายเกี่ยวกบัองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันจะให้ความเข้าใจ

ในมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ี และมาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 

 

6. การปฎิบัติตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ให้บริการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของ      

สภาวิชาชีพบัญชี และใช้วิธกีารควบคุมคุณภาพงานที่เหมาะสมกบังานแต่ละงาน
6
 

 

วนัถอืปฎิบติั 

 

7. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ีให้ถอืปฎบิัติสาํหรับรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการโดยครอบคลุมระยะที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

                                                        

5
  มาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 งานที่ให้ความเช่ือม่ันอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบและสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินในอดีต 

6
  มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 ย่อหน้าที่ 4 และ 6 
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วตัถุประสงค ์

 

8. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบญัชีขององค์กรที่ให้บริการ มีดังน้ี 

(ก) ได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลในสาระสาํคัญหรือไม่ในเร่ืองดังต่อไปน้ีตาม

หลักเกณฑท์ี่เหมาะสม 

(1) คาํอธิบายแสดงระบบขององค์กรที่ให้บริการได้รับการออกแบบและใช้ปฏิบัติ

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้โดยถูกต้องตามที่ควร (ในกรณีรายงานประเภท 1 

ณ วันที่ที่ระบุไว้) และ 

(2) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธบิาย

มีการออกแบบอย่างเหมาะสมตลอดช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ (ในกรณีรายงาน

ประเภท 1 ณ วันที่ที่ระบุไว้) และ 

(3) การควบคุมน้ันได้รับการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ัน

อย่างสมเหตุสมผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่กําหนดไว้ใน

คาํอธบิายขององค์กรที่ให้บริการตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

(ข) รายงานเกี่ยวเน่ืองกบัเร่ืองที่ผุ้สอบบัญชีที่ให้บริการตรวจพบ 

 

คํานยิาม 

 

9. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบญัชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) Carve-out method วิธกีารจัดการเกี่ยวกบัการบริการที่ให้โดยองค์กรที่ให้บริการช่วงซ่ึง

คําอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการ รวมถึงลักษณะของกิจกรรมที่ปฎิบัติโดย 

องค์กรอื่นที่รับช่วงการให้บริการ แต่ไม่รวมวัตถุประสงค์ของการควบคุม และการ

ควบคุมที่เกี่ยวข้องขององค์กรอื่นที่รับช่วงการให้บริการ และไม่รวมอยู่ในขอบเขตของ

งานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ทั้งน้ีคาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

และขอบเขตของงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการรวมถึงการควบคุมที่องค์กร

ที่ให้บริการใช้ในการติดตามความมีประสทิธผิลของการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ

ช่วง ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบทานรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุมขององค์กรที่

รับช่วงให้บริการโดยองค์กรที่ให้บริการ 

(ข) การควบคุมของกจิการผู้ใช้บริการ  การควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ สนันิษฐานว่าใน

การออกแบบการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการจะถูกปฏิบัติโดยกิจการผู้ใช้ซ่ึงถ้า

จาํเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม การควบคุมน้ีจะถูกระบุในคาํอธิบาย

ระบบ 

(ค) วัตถุประสงค์การควบคุม เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของลักษณะเฉพาะของการควบคุม 

วัตถุประสงค์การควบคุมเกี่ยวข้องกบัการกาํหนดการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง 
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(ง) การควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ การควบคุมเกี่ยวกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมซ่ึงถูกครอบคลุมถึงโดยรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ       

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก3) 

(จ) การควบคุมขององค์กรผู้ให้บริการช่วง การควบคุมขององค์กรผู้ให้บริการช่วงซ่ึงให้

ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(ฉ) หลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินค่าหรือวัดค่าในเร่ืองที่ทาํซ่ึงรวมถึงตัวช้ีวัด

สาํหรับการนาํเสนอและเปิดเผยข้อมูล 

(ช) วิธีรวมเข้าด้วยกัน วิธีการจัดการเกี่ยวกับการบริการที่โดยองค์กรผู้ให้บริการช่วง ซ่ึง

คาํอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการรวมถึงลักษณะของการให้บริการ วัตถุประสงค์

ของการควบคุมและการควบคุมที่เกี่ยวข้องที่ปฎิบัติโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วง และ

รวมอยู่ในขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการด้วย (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก4) 

(ซ) หน่วยงานตรวจสอบภายใน กิจกรรมการประเมินผลซ่ึงจัดให้มีขึ้ นเพ่ือเป็นบริการที่

ให้กบัองค์กรที่ให้บริการ หน่วยงานน้ีรวมถึงการตรวจสอบ การประเมินและการติดตาม

ผลของความเพียงพอและความมีประสทิธผิลของการควบคุมภายใน 

(ฌ) ผู้ตรวจสอบภายใน บุคคลผู้ปฏบิัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบ

ภายในอาจอยู่ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่มีระดับเท่ากนั 

(ญ) รายงานต่อคาํอธิบายและการออกแบบการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ (อ้างถึงใน

มาตรฐานน้ีเป็น รายงานประเภท 1) โดยรายงานน้ีประกอบด้วย  

(1) คาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ และ 

(2) คาํรับรองขององค์กรที่ให้บริการ 

(ก) คาํอธิบายแสดงระบบขององค์กรที่ให้บริการซ่ึงมีการออกแบบ และใช้

ปฏบิัติ ณ วันที่ที่ระบุไว้ ในสาระสาํคัญตามเกณท์ี่เหมาะสม 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่กาํหนดไว้ใน

คาํอธิบายมีการออกแบบอย่างเหมาะสม ณ วันที่ที่ระบุไว้ในสาระสาํคัญ

ตามเกณท์ี่เหมาะสม และ 

(3) รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการซ่ึงให้ความ

เช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกบัเร่ืองที่กล่าวในข้อ (2) (ก) (ข) ข้างต้น 

(ฎ) รายงานต่อคาํอธบิาย การออกแบบ และความมีประสทิธผิลของการควบคุมขององค์กร

ที่ให้บริการ (อ้างถงึในมาตรฐานน้ีเป็น รายงานประเภท 2) โดยรายงานน้ีประกอบด้วย  

(1) คาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ และ 

(2) คาํรับรองขององค์กรที่ให้บริการ 

(ก) คาํอธบิายแสดงระบบขององค์กรที่ให้บริการซ่ึงมีการออกแบบ และใช้ปฏบิัติ 

ตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในสาระสาํคัญตามเกณท์ี่เหมาะสม 
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(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่กาํหนดไว้ใน

คําอธิบายมีการออกแบบอย่างเหมาะสม ตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้ใน

สาระสาํคัญตามเกณท์ี่เหมาะสม และ 

(ค) การควบคุมที่ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่กําหนดไว้ใน

คาํอธิบายมีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธิผลตลอดช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ใน

สาระสาํคัญตามเกณท์ี่เหมาะสม 

(3) รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

(ก) ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกบัเร่ืองที่กล่าวในข้อ (2) (ก) – (ค) 

ข้างต้น 

(ข) รวมถึงคาํอธิบายของการทดสอบและผลของการทดสอบของผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการ 

(ฏ) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อสาธารณะ ซ่ึงเป็นผู้ให้

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการตามการร้องขอของ

องค์กรที่ให้บริการ 

(ฐ) องค์กรที่ให้บริการ องค์กรอื่น (หรือส่วนงานขององค์กรอื่น) ที่ให้บริการกบักจิการที่ใช้

บริการซ่ึงเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในอันเกี่ยวเน่ืองกับการรายงาน

การเงินของกจิการที่ใช้บริการ 

(ฑ) ระบบขององค์กรที่ให้บริการ นโยบายและวิธกีารปฎิบัติงานที่มีการออกแบบ นาํไปใช้

ปฏบิัติโดยองค์กรที่ให้บริการเพ่ือให้บริการแก่กิจการผู้ใช้บริการซ่ึงรายงานที่ให้ความ

เช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการครอบคลุมถึงบริการดังกล่าว ทั้งน้ี

คาํอธบิายระบบที่จัดทาํรวมถึงการระบุถึงบริการที่ครอบคลุม ช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณใีนรายงานประเภท 1 ระบุถงึวันที่ที่เกี่ยวเน่ืองกบัคาํอธบิายน้ัน 

(ฒ) คาํรับรองขององค์กรที่ให้บริการ คาํรับรองที่เป็นลายลักษณ์อกัษรเกี่ยวกบัเร่ืองที่กล่าวถึง
ในย่อหน้าที่ 9(ฎ)(2) (หรือย่อหน้าที่ 9(ญ)(2) ในกรณทีี่เป็นรายงานประเภท 1) 

(ณ) องค์กรผู้ให้บริการช่วง องค์กรที่ให้บริการหน่ึงซ่ึงรับช่วงจากองค์กรที่ให้บริการอกีแห่ง

หน่ึงเพ่ือให้แก่กิจการที่ใช้บริการซ่ึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวเน่ืองกบัการรายงานการเงินของกจิการที่ใช้บริการ 

(ด) การทดสอบการควบคุม วิธกีารปฏบิัติงานที่ออกแบบเพ่ือใช้ในการประเมินประสทิธผิล

ของการควบคุมในการบรรลุวัตุประสงค์การควบคุมซ่ึงแสดงไว้ในคาํอธิบายระบบของ

องค์กรที่ให้บริการ 

(ต) ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีซ่ึงตรวจสอบและรายงานต่องบการเงิน

ของกจิการที่ใช้บริการ
7
  

(ถ) กจิการที่ใช้บริการ กจิการที่ใช้บริการขององค์การที่ให้บริการ 

                                                        

7
  สาํหรับองค์กรผู้ให้บริการช่วง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการผู้ใช้บริการขององค์กรผู้ให้บริการช่วงคือ

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 10 TSAE 3402 

ขอ้กาํหนด 

มาตรฐานงานทีใ่หค้วามเช่ือมัน่ รหสั 3000 

 

10. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องไม่แสดงว่าได้ปฏิบติตามมาตรฐานงานที่ให้ความ

เช่ือม่ันเว้นแต่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการได้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานน้ีและ

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 

 

ขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณ 

 

11. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

รวมถงึข้อกาํหนดเร่ืองความเป็นอสิระที่เกี่ยวข้องกบังานที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก5) 

 

ผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล 

 

12. เม่ือมาตรฐานน้ีกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการร้องขอคาํรับรอง หรือสื่อสาร 

หรือมีปฏสิมัพันธก์บัองค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องระบุบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมภายในกลุ่มผู้บริหารหรือโครงสร้างการกํากับดูแลขององค์กรที่

ให้บริการที่จะมีปฏสิัมพันธ์ด้วย ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมที่มี

หน้าที่ความรับผดิชอบที่มีความรู้ เกี่ยวกบัเร่ืองที่พิจารณาน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก6) 
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การตอบรบังาน และการรบังานต่อเนือ่ง 

13. ก่อนการตกลงตอบรับงาน หรือรับงานต่อเน่ือง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง 

(ก) ระบุว่า 

(1) ผู้สอบบัญชีที่ให้บรการมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานน้ันหรือไม่    

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก7) และ 

(2) หลักเกณฑ์ที่ใช้โดยองค์กรที่ให้บริการในการจัดทาํคําอธิบายเกี่ยวกับระบบ

น้ันหมาะสมและเปิดเผยต่อกิจการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการน้ันหรือไม่ และ 

(3) ขอบเขตของงานและคาํอธบิายขององค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกบัระบบไม่ถูกจาํกดั

จนกระทั่งอาจไม่มีประโยชน์กบักจิการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้

บริการน้ันหรือไม่ 

(ข) ได้รับข้อตกลงของงานจากองค์การที่ให้บริการซ่ึงรับทราบและเข้าใจถงึความรับผิดชอบ

ต่อ 

(1) การจัดทาํและการนําเสนอคําอธิบายระบบพร้อมด้วยคาํรับรองขององค์กรที่

ให้บริการ รวมถึงความครบถ้วน ความถูกต้องและวิธกีารนาํเสนอคาํอธบิายและ

คาํรับรองที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก8) และ 

(2) การมีหลักพ้ืนฐานที่สมเหตุสมผลสาํหรับคาํรับรองขององค์กรที่ให้บริการที่มา

พร้อมกบัคาํอธบิายระบบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก9) และ 

(3) การระบุในคาํรับรองขององค์กรที่ให้บริการเร่ืองหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทาํ

คาํอธบิายระบบ 

(4) การระบุในคาํอธบิายระบบเร่ือง 

(ก) วัตถุประสงค์ของการการควบคุม และ 

(ข) กลุ่มผู้ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในกรณีที่ไม่เจาะจงโดยกฏหมาย 

หรือกฎเกณฑ ์หรือโดยหน่วยงานอื่น (ตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้ใช้ หรือหน่วยงาน

วิชาชีพ) 

(5) การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่แสดงไว้ใน

คาํอธิบายระบบ การออกแบบและการนาํการควบคุมไปใช้เพ่ือให้ความเช่ือม่ัน

อย่างสมเหตุสมผลว่าความเสี่ยงเหล่าน้ันจะไม่ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมที่แสดงไว้ในคําอธิบายระบบ และจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ   

การควบคุมที่แสดงไว้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก10) และ 

(6) การจัดเตรียมให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกบั 

(ก) การเข้าถงึสารสนเทศทั้งหมด  เช่น บันทกึ เอกสารหลักฐาน และเร่ืองอื่น ๆ 

ที่องค์กรที่ให้บริการเห็นว่าเกี่ยวข้องกับคําอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการและคาํรับรองขององค์กรที่ให้บริการ ตลอดจนข้อตกลงเกี่ยวกบั

ระดับการให้บริการ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 12 TSAE 3402 

(ข) สารสนเทศเพ่ิมเติมใด ๆ ที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจขอจาก

องค์กรที่ให้บริการเพ่ือวัตถุประสงค์ในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน และ 

(ค) การไม่จาํกัดการเข้าถึงบุคคลากรในองค์กรที่ให้บริการผู้ซ่ึงผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการระบุว่ามีความจาํเป็นในการได้มาซ่ึงหลักฐาน 

 

การตอบรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงของงาน 

 

14. หากองค์กรที่ให้บริการร้องขอให้มีการเปล่ียนแปลงขอบเขตของงานก่อนงานเสร็จสมบูรณ ์

ผู้สอบบัญชีที่ให้บริการต้องพอใจว่ามีความสมเหตุสมผลสาํหรับการเปล่ียนแปลง (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่ ก11-ก12) 

 

การประเมินความเหมาะสมของหลกัเกณฑ ์

 

15. ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการต้อง ประเมินความเหมาะสมว่า องค์กรที่ให้บริการใช้หลักเกณฑท์ี่เหมาะสมในการ

จัดทาํคาํอธบิายระบบหรือไม่ ประเมินว่าการควบคุมได้รับการออกแบบเหมาะสมหรือไม่ และ

ในกรณขีองรายงานประเภท 2 ประเมินว่าการปฏบิัติตามการควบคุมมีประสทิธผิลหรือไม่
8
 

 

16. ในการประเมินความเหมาะสมของที่ใช้ในการประเมินคาํอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องกาํหนดหลักเกณฑข์ั้นตํ่าดังน้ี 

(ก) คาํอธิบายนาํเสนอว่าระบบขององค์กรที่ให้บริการได้รับการออกแบบและนาํไปใช้ได้

อย่างไร รวมถงึรายการต่อไปน้ีตามความเหมาะสม 

(1) ประเภทของบริการที่ให้ รวมถึง ระดับช้ันของรายการที่ประมวลผลในกรณีที่

เหมาะสม 

(2) ขั้นตอนการปฏบิัติ ทั้งจากเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ทาํด้วยมือซ่ึงมีการ

ให้บริการ ตั้งแต่การเกิดขึ้ นของรายการ การบันทึกบัญชี การประมวลผล การ

แก้ไขที่จาํเป็น การโอนย้ายรายการเพ่ือทาํรายงานและสารสนเทศอื่นที่นาํเสนอ

ต่อกจิการที่ใช้บริการ 

(3) บันทึกรายการบัญชีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รายการทางบัญชี สารสนเทศ

สนับสนุนและบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการทาํให้เกิดรายการ การบันทึกรายการ   

การประมวลผล และการรายงานรายการ รวมถึงการแก้ไขสารสนเทศที่ไม่

ถูกต้องและการโอนย้ายรายการเพ่ือทาํรายงานนาํเสนอต่อกิจการที่ใช้บริการ 

(4) วิธีที่ระบบขององค์กรที่ให้บริการกับเหตุการณ์และเง่ือนไขที่มีความสําคัญ 

นอกเหนือจากรายการ 

(5) กระบวนการที่ใช้ในการจัดเตรียมรายงานนาํเสนอต่อกจิการที่ใช้บริการ 

                                                        

8
 มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 ย่อหน้าที่ 19 
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(6) วัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ และการควบคุมที่ออกแบบเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์เหล่าน้ัน และ 

(7) การควบคุมประกอบของกจิการที่ใช้บริการที่รวมอยู่ในการออกแบบการควบคุม 

และ 

(8) ลักษณะแง่มุมอื่นของสภาพแวดล้อมของการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ 

กระบวนการประเมินความเสี่ยง ระบบสารสนเทศ (รวมถึง กระบวนการทางธุรกจิ

ที่เกี่ยวข้อง) และการติดต่อสื่อสาร กจิกรรมการควบคุม และการติดตามการควบคุม 

ที่เกี่ยวข้องกบัการบริการที่ให้  

(ข) ในกรณีของรายงานประเภท 2 มีการรวมคาํอธิบายรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ

การเปล่ียนแปลงระบบขององค์กรที่ให้บริการระหว่างช่วงเวลาที่ครอบคลุมถึงใน

คาํอธบิายหรือไม่ 

(ค) คาํอธิบายละเว้นหรือบิดเบือนสารสนเทศอันเกี่ยวเน่ืองกบัขอบเขตระบบขององค์กรที่

ให้บริการที่อธิบายไว้หรือไม่ การยอมรับว่าคาํอธิบายถูกจัดเตรียมตามความต้องการ

พ้ืนฐานเพ่ือกิจการที่ใช้บริการโดยกว้างและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจไม่

รวมทุกลักษณะแง่มุมของระบบขององค์กรที่ให้บริการซ่ึงกจิการที่ใช้บริการแต่ละกจิการ

และผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการน้ันอาจจะไม่พิจาณาว่าสาํคัญในสภาพแวดล้อม

ของตน 

 

17. ในการประเมินความเหมาะสมของที่ใช้ในการประเมินการออกแบบการควบคุม ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการต้องกาํหนดหลักเกณฑข์ั้นตํ่าดังน้ี 

(ก) องค์กรที่ให้บริการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนด

ไว้ในคาํอธบิายระบบ และ 

(ข) การควบคุมที่ระบุถงึ (ถ้ามีการปฏบิัติตามคาํอธบิาย) ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล

ว่าความเสี่ยงเหล่าน้ันไม่ขดัขวางการบรรลุของวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ 

 

18. ในการประเมินความเหมาะสมของที่ใช้ในการประเมินว่าการควบคุมได้มีการปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธผิลเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่กาํหนดไว้

ในคาํอธิบายจะบรรลุ จะรวมถึงหลักเกณฑ์ขั้นตํ่าว่าการควบคุมที่ออกแบบไว้มีการใช้ปฏบิัติ

อย่างสมํ่าเสมอในช่วงเวลาที่ระบุหรือไม่ซ่ึงรวมถึงการควบคุมด้วยมือที่ใช้ปฏบิัติโดยบุคคลที่มี

ความเหมาะสมในความรู้ความสามารถและอาํนาจในการปฏบัติ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก13-ก15) 

 

ความมีสาระสําคญั 

 

19. ผู้สอบบัญชที่ให้บริการต้องพิจารณาความมีสาระสาํคัญของการนาํเสนอคาํอธิบายอย่างถูกต้อง
ตามที่ควร ความเหมาะสมของการออกแบบของการควบคุม และในกรณีของรายงานประเภท 2 

ความมีประสทิธผิลของการควบคุม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก16-ก18) 
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การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในระบบขององคก์รทีใ่หบ้ริการ 

 

20. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องทาํความเข้าใจต่อระบบขององค์กรที่ให้บริการ รวมถึง

การควบคุมที่รวมอยู่ในขอบเขตของงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก19-ก20) 

 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัคําอธิบาย 

 

21. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องได้รับและอ่านคาํอธิบายระบบขอองค์กรที่ให้บริการ 

และต้องประเมินว่าลักษณะของคาํอธิบายที่รวมในขอบเขตของงานมีการแสดงอย่างถูกต้อง

ตามควรหรือไม่ รวมถงึ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก21–ก 22) 

(ก) วัตถุประสงค์การควบคุมกาํหนดไว้อย่างสมเหตุสมผลตามสถานการณ์หรือไม่ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก23) 

(ข) การควบคุมที่ระบุในคาํอธบิายนาํไปใช้ปฏบิัติหรือไม่ 

(ค) การควบคุมประกอบของกิจการที่ใช้บริการ (ถ้ามี) ได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอ

หรือไม่ และ 

(ง) งานบริการที่ทาํโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วง (ถ้ามี) ได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอ 

รวมถงึได้นาํวิธรีวมเข้าด้วยกนั หรือ Carve-out Method ที่เกี่ยวข้องมาใช้หรือไม่ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก14) 

 

22. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องได้ข้อสรุป โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่นร่วมกับการ

สอบถามว่า ระบบขององค์กรที่ให้บริการได้นาํไปปฏบิัติ ขั้นตอนการปฏบิัติงานอื่นต้องรวมถึง

การสงัเกตการณ์ และการตรวจสอบรายการบัญชีและเอกสารหลักฐานอื่นอื่น เพ่ือดูว่าระบบ

และการควบคุมได้นาํไปใช้ปฏบิัติ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก24) 

 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัการออกแบบควบคุม 

 

23. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องได้ข้อสรุปว่าการควบคุมใดที่องค์กรที่ให้บริการจาํเป็น

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ระบุว่าในระบบขององค์กรผุ้ให้บริการ และต้อง

ประเมินว่าการการควบคุมเหล่าน้ันมีการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ ข้อสรุปดังกล่าว

รวมถงึ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก25-ก27)  

(ก) การระบุความเสี่ยงซ่ึงส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ระบุไว้ในคาํอธบิาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการ และ 

(ข) การประเมินความสัมพันธ์ของการควบคุมที่ระบุในคําอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการและความเสี่ยงเหล่าน้ัน 
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การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัความมีประสิทธิผลของการควบคุม 

 

24. ในรายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องทดสอบการควบคุมที่ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการระบุว่าจําเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมซ่ึงระบุไว้ใน

คาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ และประเมินความมีประสทิธผิลของการควบคุมตลอด

ช่วงเวลา เอกสารหลักฐานที่ได้มาก่อนการรับงานเกี่ยวกับความพอใจในการปฏิบัติตามการ

ควบคุมในช่วงเวลาก่อนไม่สามารถใช้เป็นเกณฑใ์นการลดการทดสอบ ถงึแม้ว่าหลักฐานน้ันจะ

เป็นส่วนเสริมกบัหลักฐานที่ได้รับระหว่างช่วงเวลาปัจจุบัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก28-ก32) 

 

25. ในการออกแบบและการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง 

(ก) ปฏบิัติขั้นตอนการอื่น ๆ ร่วมกบัการสอบถามเพ่ือได้มาซ่ึงหลักฐานเกี่ยวกบั 

(1) การควมคุมมีการนาํไปใช้ปฏบิัติอย่างไร 

(2) ความสมํ่าเสมอของการควบคุมที่นาํไปใช้ปฏบิัติ และ 

(3) ใครเป็นผู้นาํการควบคุมไปใช้ปฏบิัติและโดยวิธกีารใด 

(ข) กาํหนดว่าการควบคุมที่ได้รับการทดสอบขึ้นกบัการควบคุมอื่น (การควบคุมทางอ้อม) 

หรือไม่ และถ้าใช่ มีความจาํเป็นหรือไม่ที่จะต้องได้มาซ่ึงหลักฐานที่สนับสนุนความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมทางอ้อมน้ัน และ 

(ค) กาํหนดวิธีเลือกรายการสาํหรับการทดสอบที่มีประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก35–ก36) 

 

26. เม่ือกาํหนดขอบเขตของการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจะพิจารณา

ลักษณะของประชากรที่จะทดสอบ รวมถึงลักษณะของการควบคุม ความถี่ในการปฏิบัติ 

(ตัวอย่างเช่นทุกเดือน, ทุกวัน, จาํนวนคร้ังต่อวัน) และอตัราการเบี่ยงเบนที่คาดไว้ 

 

การสุม่ตวัอย่าง 

 

27. เม่ือผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใช้การสุ่มตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ต้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก35–ก36) 

(ก) กาํหนดขนาดตัวอย่างที่เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงจากการสุ่มตัวอย่างให้อยู่ระดับตํ่า

อย่างเหมาะสม 

(ข) การเลือกตัวอย่างเป็นไปในทางที่ทุกหน่วยของตัวอย่างในประชากรมีโอกาสได้รับเลือก 

(ค) ถ้าขั้นตอนการปฏบิัติงานที่ออกแบบไว้ใช้ไม่ได้กบัรายการที่ได้รับเลือก การปฏบัติงาน

จะทาํต่อรายการที่เลือกมาแทน และ 

(ง) ถ้าไม่สามารถใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ออกแบบไว้ หรือขั้นตอนการปฏบิัติงาน

ทางเลือกที่เหมาะสม สาํหรับรายการที่เลือกไว้ ให้ถอืว่ารายการน้ันเป็นรายการเบี่ยงเบน 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 16 TSAE 3402 

ลกัษณะและสาเหตขุองรายการเบีย่งเบน 
 

28. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องตรวจสอบลักษณะและสาเหตุของรายการเบี่ยงเบนที่ถูก

ระบุและกาํหนดไว้ว่า 

(ก) รายการเบี่ยงเบนที่ถูกระบุอยู่ภายในอตัราการเบ่ียงเบนที่คาดไว้และยอมรับได้ ดังน้ัน

การทดสอบที่ได้ทาํ ให้เกณฑ์ที่เหมาะสมสาํหรับการสรุปว่าการควบคุมมีการปฏิบัติ

อย่างมีประสทิธผิลตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

(ข) การทดสอบการควบคุมเพ่ิมเติมหรือการทดสอบการควบคุมชดเชย ที่จาํเป็นเพ่ือให้ได้

ข้อสรุปว่าการการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมมีการปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธผิลตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้หรือไม่  หรือ 

(ค) การทดสอบที่ได้ทาํ ให้เกณฑ์ที่เหมาะสมสาํหรับการสรุปว่าการควบคุมไม่ได้นาํไปใช้

ปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้ 
 

29. ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้ นเม่ือผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการพิจารณาว่ารายการ

เบี่ยงเบนที่พบในตัวอย่างเป็นรายการที่ผิดปกติและไม่สามารถระบุการควบคุมชดเชยได้ 

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องได้รับความเช่ือม่ันระดับสูงว่ารายการเบี่ยงเบนน้ันไม่

เป็นตัวแทนของประชากร ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจะได้รับความเช่ือม่ันระดับน้ีโดย

ทาํการตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้หลักฐานการตรวจสอบอย่างที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่า

รายการเบี่ยงเบนน้ันไม่มีอยู่ในประชากรที่เหลืออยู่ 
 

ผลงานของหนา้ทีง่านตรวจสอบภายใน
9
 

การไดม้าซึง่ความเขา้ใจของหนา้ทีง่านตรวจสอบภายใน 
 

30. กรณทีี่องค์กรที่ให้บริการมีหน้าที่งานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง

ได้มาซ่ึงความเข้าใจในลักษณะทั่วไปของความรับผิดชอบของหน้าที่งานตรวจสอบภายในและ

ลักษณะทั่วไปของกิจกรรมที่ปฏิบัติเพ่ือกําหนดว่าหน้าที่งานตรวจสอบภายในมีความ

เกี่ยวเน่ืองกบังานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 
 

การกาํหนดวา่จะใชผ้ลงานของผูต้รวจสอบภายในหรือไม่และใชเ้พียงใด 
 

31. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องกาํหนดว่า 

(ก) ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความพอเพียงสาํหรับวัตถุประสงค์ของงานของผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการหรือไม่ และ 

(ข) หากนาํมาใช้ ผลกระทบที่วางแผนจากการใช้งานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบั ลักษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 
 

                                                        

9
  มาตรฐานน้ีมิได้ถือปฏิบัติกับกรณีผู้ตรวจสอบภายในรายบุคคลช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใน    

การปฏบัิติกระบวนการตรวจสอบโดยตรง 
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32. ในการกาํหนดว่าผลงานของผู้ตรวจสอบภายในน่าจะมีความเพียงพอสาํหรับวัตถุประสงค์ของ

งานหรือไม่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องประเมิน 

(ก) ความเที่ยงตรงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(ข) ความรู้ความสามารถทางเทคนิคของผู้ตรวจสอบภายใน 

(ค) การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

หรือไม่ และ 

(ง) มีความเป็นไปได้ที่จะมีการติดต่อสื่อสารที่มีประสทิธผิลระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการหรือไม่ 

 

33. ในการกาํหนดผลกระทบที่วางแผนไว้จากการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ

ลักษณะ ระยะเวลา หรือขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

ผู้สอบบัญชีจะต้องพิจารณาถงึเร่ืองต่อไปน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก38) 

(ก) ลักษณะ และ ขอบเขตของงานเฉพาะที่ปฏบิัติ หรือจะปฏบิัติ 

(ข) ความสาํคัญของงานน้ันต่อข้อสรปุของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ และ 

(ค) ระดับของความเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องการกับประเมินเอกสารหลักฐานที่รวบรวม

เพ่ือใช้สนับสนุนข้อสรปุ 

 

การใชผ้ลงานของหนา้ทีง่านตรวจสอบภายใน 

 

34. เม่ือผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใช้ผลงานของงานตรวจสอบภายในอย่างเจาะจง ผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการจะปฎิบัติงานเพ่ือประเมินความเพียงพอของงานน้ันสาํหรับ

วัตถุประสงค์ของผุ้สอบบัญชีที่ให้บริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก39) 

 

35. ในการประเมินความเพียงพอของงานอย่างเจาะจงที่ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือ

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า 

(ก) งานน้ันมีการปฏบิัตโิดยผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคอย่าง

เพียงพอและมีความชาํนาญหรือไม่ 

(ข) งานได้รับการควบคุม สอบทานและจัดทาํเอกสารหลักฐานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

(ค) ข้อสรปุอย่างสมเหตุสมผลได้มาจากหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ 

(ง) ข้อสรุปเหมาะสมกับสภาพการณ์ และรายงานใด ๆ ที่จัดทาํโดยผู้ตรวจสอบภายในมี

ความสอดคล้องกบัผลที่ได้จากการปฏบิัติงานหรือไม่ และ 

(จ) ข้อยกเว้นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานหรือเร่ืองที่ผดิปกติซ่ึงเปิดเผยโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
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ผลกระทบต่อรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

 

36. เม่ือมีการผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องไม่

อ้างถึงงานน้ันในส่วนของการแสดงความเห็นในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชี 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก40) 

 

37. ในกรณีของรายงานประเภท 2 ถ้ามีการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการ

ทดสอบการควบคุม ส่วนของรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีให้บริการอธิบายการ

ทดสอบการควบคุมและผลการทดสอบการควบคุมของของผู้สอบบัชีที่ให้บริการต้องรวมถึง

คาํอธบิายผลงานของผู้ตรวจสอบภายในและขั้นตอนการปฏบิัติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ให้บริการต่อการใช้ผลงานน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก41) 

 

หนงัสือรบัรอง 

 

38. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการขอให้องค์กรที่ให้บริการจัดทาํหนังสือรับรองให้กบผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก42) 

(ก) เพ่ือยืนยันว่าคาํรับรองสอดคล้องกบัคาํอธบิายระบบ 

(ข) เพ่ือว่าองค์กรที่ให้บริการจัดเตรียมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและการเข้าถึงตามข้อตกลง
10

 

ให้กบัผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

(ค) เพ่ือว่าองค์กรที่ให้บริการเปิดเผยต่อผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการว่าไม่มีรายการ

ต่อไปน้ีที่องค์กรที่ให้บริการทราบ 

(1) การละเว้นการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ การทุจริต หรือ ข้อผิดพลาดที่

ยังไม่ได้แก้ไขขององค์กรที่ให้บริการที่อาจส่งผลต่อกิจการที่ใช้บริการแห่งหน่ึง

หรือหลายแห่ง 

(2) ข้อบกพร่องของการออกแบบการควบคุม 

(3) เหตุการณท์ี่การควบคุมไม่ได้มีการปฏบิัติตามที่อธบิายไว้ และ 

(4) เหตุการณ์ภายหลังช่วงเวลาที่ครอบคลุมโดยคําอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการซ่ึงอาจมี

ผลกระทบที่มีนัยสาํคัญต่อรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

 

39. หนังสือรับรองน้ีต้องอยู่ในรูปแบบของจดหมายรับรองซ่ึงส่งถึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการ และต้องลงวันที่ที่ใกล้เคียงในทางปฏบิัติที่สดุ (แต่ไม่เกนิกว่า) กบัวันที่ของรายงาน

ที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ  

 

                                                        

10
  ย่อหน้า 13 (ข)(6) ของมาตรฐานน้ี   
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40. หากเมื่อได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการแล้ว องค์กรที่ให้บริการไม่ออก

หนังสอืรับรองหน่ึงฉบับหรือมากกว่าเกี่ยวกบัเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการร้องขอ

ตามย่อหน้าที่ 38 (ก) และ (ข) ของมาตรฐานน้ี ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง

เสนอรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันโดยไม่แสดงความเหน็ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก43) 

 

ขอ้มูลอ่ืน 

 

41. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องอ่านข้อมูลอื่น (ถ้ามี) รวมถงึเอกสารที่ระบุถงึคาํอธบิาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการและรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

เพ่ือระบุความขัดแย้งกบัคาํอธบิายที่มีสาระสาํคัญ (ถ้ามี) ในขณะที่การอ่านข้อมูลอื่นเพ่ือระบุ

ความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจรู้ ว่ามีการแสดง

ข้อมูลอื่นที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระสาํคัญ 

  

42. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการได้รู้ถึงความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ หรือมีการ

แสดงข้อมูลอื่นที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง

หารือเร่ืองดังกล่าวกบัองค์กรที่ให้บริการ ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการสรุปว่ามีความ

ขดัแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ หรือมีการแสดงข้อมูลอื่นที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระสาํคัญ

ที่องค์กรที่ให้บริการปฎิเสธที่จะแก้ไข ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการกระทาํการเพ่ิมเติม

ตามความเหมาะสม 

 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

 

43. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องสอบถามว่าองค์กรที่ให้บริการทราบถึงเหตุการณ์

ภายหลังรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมของคาํอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการถึงวันที่ใน

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการซ่ึงมีผลกระทบอย่างมี

นัยสาํคัญต่อรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการหรือไม่ ถ้าผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการได้รู้ ถึงเหตุการณ์ภายหลังซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อ

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ และข้อมูลเกี่ยวกบัเหตุการณ์

น้ันไม่ได้ถูกเปิดเผยโดยองค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องเปิดเผย

เหตุการณด์ังกล่าวในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

 

44. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่มีหน้าที่จัดทาํวิธีการตรวจสอบอื่นเกี่ยวกับคาํอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการ หรือความเหมาะสมของการออกแบบหรือความมีประสิทธิผล

ของการปฏบิัติตามการควบคุมภายหลังวันที่ของรายงานให้ที่ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการ 
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เอกสารหลกัฐาน 

 

45. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานอย่างพอเพียงเพ่ือให้ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการที่มีประสบการณท์ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกบังานเข้าใจถงึ 

(ก) ลักษณะ เวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบตามมาตรฐานงานน้ี  และตามความต้องการ

ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ผลของวิธกีารตรวจสอบและหลักฐานที่ได้รับ และ 

(ค) เร่ืองที่มีนัยสาํคัญที่พบระหว่างงานตรวจสอบ ข้อสรุปที่ได้ และการใช้ดุลยพินิจเย่ียง   

ผู้ประกอบวิชาชีพที่สาํคัญในการสรปุผล  

 

46. ในการจัดทาํเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัลักษณะ เวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่ปฏบิัติ 

ผู้สอบบญัชีต้องบันทกึ 

(ก) ระบุลักษณะของรายการอย่างเจาะจง หรือเร่ืองที่ทดสอบ 

(ข) ผู้ที่ทาํการตรวจสอบและวันที่ที่ทาํงานเสรจ็ และ 

(ค) ผู้ที่ทาํการสอบทานและวันที่ที่ทาํการสอบทาน และวิธกีารสอบทาน 

 

47. หากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเจาะจง     

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัข้อสรุปที่ได้รับจากการ

ประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

ผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติงานน้ัน 

 

48. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องบันทกึการหารือถึงเร่ืองที่สาํคัญกบัองค์กรที่ให้บริการ

และผู้อื่นซ่ึงรวมถึงลักษณะของเร่ืองที่สาํคัญที่หารือ ตลอดจนเวลา ผู้ที่หารือ และสถานที่ที่มี

การหารือ 

 

49. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการพบข้อมูลที่ขัดแย้งกบัข้อสรุปสดุท้ายของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกบัเร่ืองที่สาํคัญ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องบันทกึวิธีการ

จัดการกบัความขดัแย้งดังกล่าว 

 

50. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานไว้ในแฟ้มงานตรวจสอบและ

จัดทาํกระบวนการจัดการรวบรวมงานขั้นสดุท้ายให้แล้วเสรจ็อย่างทนัท่วงทภีายหลังจากวันที่

ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ
11

 

 

                                                        

11
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ ก54-ก55 กาํหนดแนวทางเพ่ิมเติม 
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51. หลังจากการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบสดุท้ายแล้วเสรจ็ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ต้องไม่ลบหรือทาํลายหรือทิ้งเอกสารก่อนสิ้นสดุช่วงเวลาการเกบ็รักษาเอกสาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก46) 

 

52. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการพบความจาํเป็นที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ หรือ

เพ่ิมเอกสารหลักฐานใหม่ หลังจากรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ และ

เอกสารหลักฐานที่แก้ไขหรือเพ่ิมขึ้นน้ันไม่ส่งผลกระทบต่อรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการ โดยไม่คาํนึงถงึลักษณะของการแก้ไขหรือการเพ่ิมเอกสารหลักฐาน 

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องบันทกึ 

(ก) เหตุผลเฉพาะในการทาํ และ 

(ข) เวลา ผู้ที่แก้ไขหรือเพ่ิมเอกสารหลักฐานและผู้สอบทาน 

 

การจดัทํารายงานทีใ่หค้วามเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รทีใ่หบ้ริการ 

เน้ือหาของรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

 

53. รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจะรวมถึงองค์ประกอบ

พ้ืนฐานดังต่อไปน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก47)  

(ก) ช่ือรายงานที่ระบุอย่างชัดเจนในรายงานว่าคือรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการอสิระ  

(ข) ผู้รับ 

(ค) ระบุเกี่ยวกบั 

(1) คาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ และคาํรับรองขององค์กรที่ให้บริการซ่ึง

รวมถึงเร่ืองที่อธบิายในย่อหน้าที่ 9 (ฎ) (2) สาํหรับรายงานประเภท 2 หรือย่อ

หน้าที่ 9 (ญ) (2) สาํหรับรายงานประเภท 1 

(2) ส่วนของคาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการที่ไม่ครอบคลุมโดยความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ  

(3) ข้อความที่ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่ได้ประเมินความเหมาะสมของ

การออกแบบ หรือการปฏบิัติของการควบคุมประกอบของกจิการที่ผู้ใช้ ถ้าคาํอธบิาย

อ้างถงึความต้องการสาํหรับควบคุมประกอบของกจิการที่ใช้บริการ และข้อความ

ที่ว่าวัตถุประสงค์ของการควบคุมซ่ึงแสดงไว้ในคําอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการจะบรรลุได้ ถ้าการควบคุมประกอบของกจิการที่ใช้บริการมีการออกแบบ

หรือการนาํไปใช้ปฏบิติอย่างมีประสทิธผิล สอดคล้องกบัการควบคุมของกจิการ

ที่ใช้บริการ 
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(4) ลักษณะของกจิกรรมที่ปฏบิัติโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วงซ่ึงอธิบายไว้ในคาํอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการ ถ้าการบริการจัดทาํโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วง และ

ได้มีการนาํเอาวิธรีวมเข้าด้วยกนั หรือวิธ ีCarve-out มาใช้หรือไม่ เม่ือใช้วิธ ีCarve-

out ระบุข้อความที่ว่าคาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการไม่รวมวัตถุประสงค์

การควบคุม และการควบคุมที่เกี่ยวข้องขององค์กรผู้ให้บริการช่วง และข้อความ

ที่ว่าขั้นตอนการปฎบิัติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการที่ไม่ได้ขยายไป

ที่องค์กรผู้ให้บริการช่วง เม่ือใช้วิธีรวมเข้าด้วยกนั ข้อความที่ว่าคาํอธิบายระบบ

ขององค์กรที่ให้บริการรวมวัตถุประสงค์การควบคุม และการควบคุมที่เกี่ยวข้อง

ที่องค์กรผู้ให้บริการช่วง และขั้นตอนการปฎบิัติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการรวมถงึการควบคุมองค์กรผู้ให้บริการช่วง 

(ง) การระบุถงึหลักเกณฑ ์และผู้ที่กาํหนดวัตถุประสงค์การควบคุม 

(จ) ข้อความที่ว่ารายงานและ (ในกรณีของรายงานประเภท 2) คาํอธิบายการทดสอบการ

ควบคุมจัดทาํขึ้ นเพ่ือกิจการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการเท่าน้ัน 

ซ่ึงผู้ใช้เหล่าน้ีมีความเข้าใจอย่างพอเพียงในการพิจารณาร่วมกับสารสนเทศอื่นซ่ึง

รวมถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมที่ได้รับการปฏิบัติโดยกิจการที่ใช้บริการเม่ือ

ประเมินความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงในสาระสาํคัญในงบการเงินของ

องค์กรที่ให้บริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก48) 

(ฉ) ข้อความที่ว่าองค์กรที่ให้บริการรับผดิชอบในเร่ืองต่อไปน้ี 

(1) การจัดทาํคําอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการ และคํารับรองที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนความครบถ้วน ความถูกต้อง และวิธีการในการนาํเสนอคาํอธิบายและ

คาํรับรอง 

(2) การจัดหาบริการซ่ึงครอบคลุมโดยคาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

(3) การระบุว่าวัตถุประสงคของการควบคุม (ในกรณีที่ไม่ได้ระบุโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ หรือหน่วยงานอื่น เช่น กลุ่มผู้ใช้หรือ กลุ่มผู้ปฏบิัติวิชาชีพ) และ 

(4) การออกแบบและการปฏบัติตามการควบคุมเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมที่ระบุไว้ในคาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

(ช) ข้อความที่ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็

ต่อคาํอธิบายขององค์กรที่ให้บริการ ต่อการออกแบบการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ระบุไว้ในคาํอธบิายน้ัน และ (ในกรณขีองรายงานประเภท 

2) ต่อประสทิธผิล ของการปฏบิัติตามการควบคุม โดยอ้างองิจากการปฏบิัติงานของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 
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(ซ) ข้อความว่างานตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3402  

“รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุมองค์กรที่ให้บริการ” ซ่ึงกาํหนดว่า ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการต้องปฏบิัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี วางแผน 

และปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับว่า คาํอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการแสดงอย่างถูกต้องตามควรในสาระสาํคัญและการควบคุม

ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ และ ในกรณีของรายงานประเภท 2 การควบคุม

ได้รับการปฏบิัติตาม อย่างมีประสทิธผิลหรือไม่ 

(ฌ) ข้อสรุปของขั้นตอนการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล และข้อความเกี่ยวกบัความเช่ือของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการที่ว่าหลักฐานที่ได้รับมีความเพียงพอและหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ส

หรับความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ และในกรณีรายงานประเภท ก 

ข้อความที่ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่ได้ปฎบิัติขั้นตอนการปฎบิัติงานใด ๆ 

เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการนาํการควบคุมไปใช้ และไม่มีการแสดงความเหน็

ต่อสิ่งน้ี 

(ญ) ข้อความระบุข้อจาํกดัของการควบคุม และในกรณีของรายงานประเภท 2 ความเสี่ยง

ของการคาดการณก์ารประเมินความมีประสทิธผิลของการควบคุมใด ๆ ในอนาคต 

(ฎ) ความเห็นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ในรูปแบบที่แสดงความเห็น ใน

สาระสาํคัญด้านต่าง ๆ ว่า เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เหมาะสมหรือไม่ 

(1) ในรายงานประเภท 2 

(ก) คาํอธบิายว่าระบบขององค์กรที่ให้บริการได้รับการออกแบบ และนาํไปใช้

ปฏบิัติอย่างถูกต้องตามที่ควรตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธบิาย

ขององค์กรที่ให้บริการได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลา

ที่ระบุไว้ และ 

(ค) การควบคุมที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการทดสอบซ่ึงมีความจาํเป็น

ในการให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมที่ระบุไว้ในคาํอธบิาย และการควบคุมน้ันได้มีการปฏบิัติอย่าง

มีประสทิธผิลตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ 

(2) ในรายการประเภท 1 

(ก) คาํอธิบายว่าระบบขององค์กรที่ให้บริการได้รับการนาํเสนออย่างถูกต้อง

ตามควร และได้รับการออกแบบ และนาํไปใช้ปฏบิัติ ณ วันที่ที่ระบุ และ 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธบิาย 

ระบบขององค์กรที่ให้บริการได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ณ วันที่ที่

ระบุไว้  
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(ฏ) วันที่ของรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงต้องไม่เป็น

วันที่ก่อนวันที่ซ่ึงผู้สอบบัญชีผู้ให้บริการได้รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะ

เป็นพ้ืนฐานของความเหน็ 

(ฐ) ช่ือของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ และสถานที่ในประเทศซ่ึงผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ให้บริการประกอบวิชาชีพ 

 

54. ในรายงานประเภท 2 รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง

รวมถึงส่วนที่แยกออกมาหลังจากความเหน็ หรือเอกสารแนบที่มีคาํอธบิายเร่ืองการทดสอบ

การควบคุมและผลของการทดสอบการควบคุมน้ัน ในการอธิบายถึงการทดสอบการควบคุม 

ผู้สอบบัญชีต้องอธบิายอย่างชัดเจนถึงการควบคุมที่ทดสอบ ระบุว่ารายการที่ทดสอบเป็นทั้งหมด

ของประชากร หรือเป็นการเลือกตัวแทนของประชากร และระบุลักษณะของการทดสอบอย่าง

ละเอยีดเพียงพอที่จะทาํให้ผู้สอบบัญชีผู้ใช้สามารถตัดสนิใจถึงผลกระทบของการทดสอบน้ัน

ต่อการประเมินความเสี่ยง หากพบรายการเบี่ยงเบน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง

รวมขอบเขตของการทดสอบที่ปฏบิัติโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการที่นาํไปสู่การพบ

รายการเบี่ยงเบน (รวมถึงขนาดตัวอย่างและที่ซ่ึงมีการสุ่มตัวอย่าง) จาํนวนและลักษณะของ

รายการเบี่ยงเบนที่พบ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องรายงานรายการเบี่ยงเบนจาก

การทดสอบที่ทาํ แม้ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการสรุปว่าวัตถุประสงค์การควบคุมที่

เกี่ยวข้องได้บรรลุ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก18 และ ก49) 

 

ความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

55. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการสรปุว่า (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก50-ก52) 

(ก) คาํอธบิายขององค์กรที่ให้บริการไม่แสดงอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ระบุไว้ในคาํอธิบายไม่ได้รับการ

ออกแบบอย่างเหมาะสมในสาระสาํคัญของเร่ืองทั้งหมด 

(ค) ในรายงานประเภท 2 การควบคุมที่ทดสอบซ่ึงเป็นการควบคุมที่จาํเป็นในการให้ความ

เช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ระบุในคาํอธิบายระบบของ

องค์กรที่ให้บริการมีการบรรลุผลไม่มีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธิผลในสาระสาํคัญของ

เร่ืองทั้งหมด หรือ 

(ง) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องเปล่ียนแปลง และรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องประกอบด้วยคาํอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผล

ทั้งหมดในการเปล่ียนแปลงความเหน็ 
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หนา้ทีใ่หก้ารติดต่อสือ่สารอ่ืน 

 

56. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ        

มีการทุจริต หรือมีข้อผดิพลาดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องขององค์กรที่ให้บริการ ที่ไม่ชัดเจน

ว่าไม่เป็นสาระสาํคัญและอาจมีผลต่อกจิการที่ใช้หน่ึงหรือหลายแห่ง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการต้องตัดสนิใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างเหมาะสมต่อกจิการที่ใช้บริการที่

ได้รับผลกระทบหรือไม่ ถ้าข้อมูลน้ีไม่มีการสื่อสารและองค์กรที่ให้บริการไม่เตม็ใจที่จะให้ทาํ

เช่นน้ัน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องกระทาํการที่เหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก 53) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

ขอบเขตของมาตรฐาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 1 และ 3) 

 

ก1. การควบคุมภายในคือกระบวนการที่ ไ ด้ รับการออกแบบเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลซ่ึงเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวเน่ืองกับความน่าเช่ือถือของการ

รายงานทางการเงิน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการนาํไปใช้ปฏบิัติและการถือปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การควบคุมที่เกี่ยวเน่ืองกบัวัตถุประสงค์ในการปฏบิัติงาน

และการถือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับขององค์กรที่ให้บริการอาจจะเกี่ยวเน่ืองกับการควบคุม

ภายในของกิจการที่ใช้บริการเน่ืองจากการควบคุมภายในน้ันเกี่ยวเน่ืองกับการรายงานทาง

การเงิน การควบคุมเหล่าน้ันอาจเกี่ยวกบัคาํรับรองที่เกี่ยวข้องกบัการนาํเสนอและการเปิดเผย

ข้อมูลของยอดคงเหลือในบัญชี ระดับช้ันของรายการหรือการเปิดเผย หรืออาจเกี่ยวกับ

หลักฐานซ่ึงผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการประเมินหรือนาํมาใช้ประยุกต์กับขั้นตอนการ

ตรวจสอบ ตัวเอย่างเช่น การควบคุมขององค์กรที่ให้บริการประมวลผลเงินเดือนค่าแรงที่

เกี่ยวเน่ืองกับการนําส่งยอดที่หักจากเงินเดือนค่าแรงเพ่ือนําส่งหน่วยงานราชการอย่าง

ทนัท่วงทอีาจเกี่ยวเน่ืองกับกิจการที่ใช้บริการเน่ืองจาก การนําส่งที่เลยกาํหนดอาจเกิด

ดอกเบี้ ยและค่าปรับซ่ึงส่งผลกับหน้ีสินของกิจการที่ใช้บริการ ตัวอย่างที่คล้ายกันได้แก่การ

ควบคุมขององค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับรายการเงินลงทุนจากมุมมองของผู้กาํกับ

ดูแลอาจจะได้รับการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการนาํเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ยอดคงเหลือในบัญชีของกิจการที่ใช้บริการในงบการเงิน การสรุปว่าการควบคุมที่องค์กรที่

ให้บริการเกี่ยวข้องกับการปฏบิัติงานและการปฏบิัติตามกฎข้อบังคับมีความเป็นไปได้ที่จะ

เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของกิจการที่ใช้บริการเน่ืองจากการควบคุมภายในนั้น

เกี่ยวเน่ืองกบัการรายงานทางการเงินหรือไม่เป็นดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคาํนึงถึง

วัตถุประสงค์การควบคุมที่ ถูกกําหนดโดยองค์กรผู้ให้บริการและความเหมาะสมของ

หลักเกณฑ ์
 

ก2. องค์กรที่ให้บริการอาจจะไม่สามารถรับรองว่าระบบน้ันได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมเม่ือ 

(ตัวอย่างเช่น) องค์กรที่ให้บริการใช้ระบบที่ได้รับการออกแบบโดยกิจการที่ใช้บริการ หรือ 

ได้มีการตกลงในสญัญาระหว่างกจิการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ เน่ืองจากความเช่ือง

โยงที่แยกไม่ได้ระหว่างการออกแบบการควบคุมที่เหมาะสมและความมีประสิทธิผลของการ

นาํการควบคุมน้ันไปใช้ปฏิบัติ การขาดการรับรองอันเกี่ยวเน่ืองกับความเหมาะสมในการ

ออกแบบอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการถูกจาํกัดที่จะให้ข้อสรุปว่าการควบคุม

น้ันให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมและ ดังน้ันถูก

จาํกัดจากการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการนาํการควบคุมน้ันไปใช้ปฏิบัติ 

ทางเลือกหน่ึงคือผู้ประกอบวิชาชีพทดสอบการปฏิบัติตามการควมคุม หรือ งานที่ให้ความ

เช่ือม่ันตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 เพ่ือสรุปว่าการควบคุมน้ันได้ใช้ปฏบิัติ

ตามที่แสดงไว้หรือไม่ ตามการทดสอบการปฏบิัติตามการควบคุม 
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คํานยิาม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9(ง) และ 9(ช)) 
 

ก3.  การอ้างถึงคํานิยามของ “การควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการ” รวมถึงลักษณะของระบบ

สารสนเทศของกจิการที่ใช้บริการที่ดาํรงไว้โดยองค์กรที่ให้บริการ และอาจรวมถึงลักษณะของ

ส่วนประกอบหน่ึงหรือมากกว่าของการควบคุมภายในที่องค์กรที่ให้บริการ ตัวอย่างเช่น อาจ

รวมถึงสภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ การติดตามผล และกจิกรรมการ

ควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการ อย่างไรกต็ามการควบคุมน้ีไม่รวมการควบคุมขององค์กร

ที่ให้บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่อยู่ในคาํอธิบายระบบของ

องค์กรที่ให้บริการ ตัวอย่างเช่น การควบคุมเกี่ยวกับการจัดทาํงบการเงินขององค์กรที่

ให้บริการเอง 
 

ก4. เม่ือใช้วิธีรวมเข้าด้วยกัน ข้อกาํหนดในมาตรฐานนี้ นํามาใช้กับบริการที่จัดทาํโดยองค์กร       

ผู้ให้บริการช่วงด้วย รวมถึงการได้มาซ่ึงข้อตกลงเกี่ยวกับเร่ืองที่กาํหนดในย่อหน้า 13(ข)

(1)–(6) ซ่ึงนาํมาใช้กบัองค์กรผู้ให้บริการแทนที่จะใช้กบัองค์กรที่ให้บริการ การปฏบิัติตาม

ขั้นตอนที่องค์กรผู้ให้บริการช่วงทาํให้เกิดความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างองค์กรที่

ให้บริการ องค์กรผู้ให้บริการช่วงและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ โดยทั่วไปแล้ววิธี

รวมเข้าด้วยกันสามารถนาํมาใช้ได้เม่ือองค์กรที่ให้บริการและองค์กรผู้ให้บริการช่วงมีความ

เกี่ยวข้องกัน หรือเม่ือมีสัญญาระหว่างองค์กรที่ให้บริการและองค์กรผู้ให้บริการช่วงจัดให้มี

การใช้น้ัน 
 

ขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 
 

ก5.  ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เกี่ยวเน่ืองเร่ืองความเป็นอิสระ     

ซ่ึงโดยทั่วไปประกอบไปด้วยส่วน ก และ ส่วน ข ของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

และข้อกําหนดของประเทศซ่ึงมีความเข้มงวดกว่า ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานน้ี

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่ได้กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการมี

ความเป็นอสิระจากกจิการที่ใช้บริการแต่ละกจิการ 
 

ผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 
 

ก6. ผู้บริการและโครงสร้างการกํากับดูแลแตกต่างกันในแต่ละประเทศและแต่ละองค์กร      

แสดงให้ถึงอิทธิพลเช่นความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพ้ืนฐานทางกฎหมาย และขนาด

ตลอดจนลักษณะของความเป็นเจ้าของ ความแตกต่างเหล่าน้ีหมายความว่าอาจเป็นไปไม่ได้

สาํหรับมาตรฐานน้ีที่จะระบุบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ซ่ึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการมี

ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ เป็นการเฉพาะสาํหรับงานทุกงาน ตัวอย่างเช่น องค์กรที่

ให้บริการอาจจะมีส่วนงานขององค์กรอื่นซ่ึงไม่ได้แยกเป็นหน่วยงานทางกฎหมาย ในกรณี

ดังกล่าวการระบุถงึบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้บริหารที่เหมาะสมหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแลเพ่ือขอหนังสอืรับรองอาจทาํให้ต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
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การตอบรบังานและการรบังานต่อเนือ่ง 

ความสามารถ ความรู ้ในการปฏบิัติงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ก)(1)) 

 

ก7. ความสามารถและความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองในการปฏบิัติงานรวมถงึเร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี 

• ความรู้ เกี่ยวกบัธุรกจิที่เกี่ยวข้อง 

• ความเข้าใจระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ประสบการณ์ในการประเมินความเสี่ยงซ่ึงเกี่ยวข้องกับการออกแบบการควบคุมที่

เหมาะสม และ 

• ประสบการณ์ในการออกแบบและการปฏบิัติการทดสอบการควบคุมและการประเมินผล

การทดสอบ 

 

คํารบัรองขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ข)(1))  

 

ก8. การปฏิเสธที่จะให้คํารับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยองค์กรที่ให้บริการภายหลังจาก

ข้อตกลงของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการในการตอบรับหรือรับงานต่อเน่ืองแสดงถึง

ขอบเขตที่จาํกดัซ่ึงเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการถอนตัวจากงาน หากกฎหมาย

และข้อบังคับไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการถอนตัวจากงานผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการต้องไม่แสดงความเหน็ 

 

หลกัพ้ืนฐานทีส่มเหตสุมผลสาํหรบัคํารบัรองขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ข)(2)) 

 

ก9. ในกรณขีองรายงานประเภท 2 คาํรับรองขององค์กรที่ให้บริการรวมถึงข้อความว่าการควบคุม

ที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ระบุไว้ในคาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการมี

การใช้ปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลตลอดระยะเวลาที่ระบุ คาํรับรองน้ีอาจจะมีพ้ืนฐานจากกจิกรรม

การติดตามผลขององค์กรที่ให้บริการ การติดตามผลการควบคุมคือกระบวนการในการประเมิน

ความมีประสทิธผิลของการควบคุมในช่วงเวลา ซ่ึงอาจเกี่ยวกบัการประเมินประสทิธผิลของการ

ควบคุมอย่างทนัท่วงท ีระบุและรายงานข้อผิดพลาดให้กบบุคคลที่เหมาะสมในองค์กรที่ให้บริการ

น้ัน และปฏบิัติการแก้ที่จาํเป็น องค์กรที่ให้บริการบรรลุผลสาํเรจ็ในการติดตามผลของการ

ควบคุมโดยกจิกรรมที่ต่อเน่ือง การประเมินที่แยกจากกนั หรือ การทาํกิจกรรมทั้งสองร่วมกัน 

ย่ิงระดับและประสทิธผิลของกจิการการติดตามผลที่ต่อเน่ืองสงูขึ้น ความจาํเป็นในการแยกการ

ประเมินผลจะน้อยลง กิจกรรมการติดตามผลที่ต่อเน่ืองมักถูกรวมในกิจกรรมที่เกิดขึ้ นเป็น

ปกติอย่างต่อเน่ืองในองค์กรที่ให้บริการ รวมถึงกจิกรรมการการควบคุมดูแลและการบริหารงาน

ตามปกติ ผู้ตรวจสอบภายในหรือบุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที่งานที่คล้ายคลึงกันอาจมีส่วนในการ

ปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผลขององค์กรที่ให้บริการ กจิกรรมการติดตามผลอาจรวมถึงการใช้

สารสนเทศที่ได้รับการสื่อสารจากบุคคลภายนอก เช่น คาํร้องเรียนจากลูกค้าหรือข้อคิดเหน็

จากผู้กาํกบัดูแลซ่ึงอาจจะแสดงให้เหน็ถึงปัญหาหรือแสดงเร่ืองที่จาํเป็นต้องได้รับการปรับปรุง 
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การที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจะรายงานเกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการควบคุม

ไม่เป็นสิ่งทดแทนกับกระบวนการขององค์กรที่ ให้บริการในการจัดทําหลักพ้ืนฐานที่

สมเหตุสมผลสาํหรับคาํรับรอง  

 

การระบุความเสีย่ง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ข)(5) 

 

ก10. ดังที่แสดงไว้ในย่อหน้า 9 (ค) วัตถุประสงค์ของการควบคุมเกี่ยวกบัความเสี่ยงซ่ึงการควบคุม

ต้องการลดความเสี่ยงน้ัน ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่รายการจะถูกบันทกึมูลค่าผิดหรือผิดงวด

เวลาสามารถแสดงให้เหน็เป็นวัตถุประสงค์ของการควบคุมว่ารายการจะถูกบันทกึด้วยมูลค่าที่

ถูกต้องและในงวดเวลาที่ถูกต้อง องค์กรที่ให้บริการมีความรับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง

ซ่ึงขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่แสดงไว้ในคําอธิบายระบบ องค์กรที่

ให้บริการอาจมีกระบวนการที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินความเป็นไปได้ของการเกดิขึ้น และตัดสนิใจเกี่ยวกบัการจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็

ตามเน่ืองจากวัตถุประสงค์ของการควบคุมเกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงซ่ึงการควบคุมต้องลด การ

ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมอย่างรอบคอบเมื่อออกแบบและนําระบบขององค์กรที่

ให้บริการไปใช้ปฏบิัติอาจประกอบด้วยกระบวนการที่ไม่เป็นทางการในการระบุความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้อง 

 

การตอบรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงของงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14) 

 

ก11. คําร้องขอเพ่ือเปล่ียนขอบเขตของงานอาจไม่สมเหตุสมผลเม่ือ ตัวอย่างเช่น คําร้องขอที่

ต้องการให้ละเว้นวัตถุประสงค์ของการควบคุมบางข้อเป็นการเฉพาะจากขอบเขตของงาน

เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ว่าความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจะเปล่ียนแปลง

ไป หรือองค์กรที่ให้บริการอาจจะไม่จัดหาหนังสือรับรองให้กับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการและคําร้องขอน้ันต้องการให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน       

รหัส 3000 

 

ก12. คาํร้องขอเพ่ือเปล่ียนขอบเขตของงานอาจไม่สมเหตุสมผลเม่ือ ตัวอย่างเช่น คาํร้องขอที่

ต้องการให้ละเว้นองค์กรผู้ให้บริการช่วงจากขอบเขตของงานเมื่อองค์กรที่ให้บริการไม่สามารถ

จัดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเข้าถึงได้ และวิธีการที่ใช้จัดการเกี่ยวกับบริการที่ให้

โดยองค์กรผู้ให้บริการช่วงถูกเปล่ียนแปลงจากวิธรีวมเข้าด้วยกนัเป็นวิธ ีCarve-out 
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การประเมินความเหมาะสมของหลกัเกณฑ ์(อ้างถงึย่อหน้าที่ 15–18) 

 

ก13. องค์กรที่ให้บริการจะต้องจัดเตรียมหลักเกณฑใ์ห้กบัผู้ใช้ข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจถึงหลัก

พ้ืนฐานของคํารับรองขององค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับการแสดงที่ ถูกต้องตามควรของ   

คาํอธิบายระบบ ความเหมาะสมของการออกแบบการควบคุม และในกรณีของรายการประเภท 2 

ประสทิธผิลของการนาํการควบคุมซ่ึงเกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของการควบคุมไปใช้ปฏบิัติ 

 

ก14. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

ประเมินความเหมาะสมของหลักเกณฑ ์และความเหมาะสมของงานที่ทาํ
12

 งานที่ทาํขึ้นอยู่กบั

ความสนใจของผู้ใช้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ตารางต่อไปน้ีแสดงงานที่ทาํและหลักเกณฑข์ั้นตํ่า

สาํหรับความเหน็ต่อรายงานประเภท 2 และรายงานประเภท 1 

  

                                                        

12
  มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 ย่อหน้าที่ 18-19 
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 เนื้ อหา เกณฑ ์ ความเห็น 

ค ว า ม เ ห็ น

เกี่ยวกับการ

แ ส ด ง

คํ า อ ธิ บ า ย

ร ะ บ บ ข อ ง

อ ง ค์ ก ร ที่

ใ ห้ บ ริ ก า ร

อย่างถูกตอ้ง

ต า ม ที่ ค ว ร 

(ร า ย ง า น

ประ เภท  1 

และ 2) 

 

ร ะบบขอ ง

อ ง ค์ ก ร ที่

ให้บริการที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง

การควบคุม

ภายในของ

กิจการที่ ใ ช้

บ ริ ก า ร ซ่ึ ง

เกี่ ยว เ น่ือง

กับรายงาน

ทางการเงิน

ที่ครอบคลุม

ถึ ง โ ด ย

รายงานที่ให้

ความเช่ือม่ัน

ของ ผู้สอบ

บั ญ ชี ข อ ง

อ ง ค์ ก ร ที่

ให้บริการ 

คําอธิบายอย่างถูกต้องตามที่ควร 

ถ้า  

(ก) แสดงว่าระบบขององค์กรที่

ให้บริการได้รับการออกแบบ และ

นาํไปใช้ปฏิบัติ รวมถึงเร่ืองที่ระบุ

ในย่อหน้าที่ 16 (ก)(1)-(8) 

(ข) ในกรณขีองรายงานประเภท 2 

รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ

การเปล่ียนแปลงของระบบของ

องค์กรทีให้บริการในช่วงเวลาที่

ครอบคลุมถงึในคาํอธบิาย และ 

(ค)  ไม่ละเว้น หรือทาํให้บิดเบือน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของ

ระบบขององค์กรที่ ใ ห้บริการที่

อธบิาย ขณะที่ยอมรับว่าคาํอธบิาย

ถูกแสดงตามความต้องการทั่วไป

อย่างกว้างของกิจการที่ใช้บริการ 

และไม่รวมทุกลักษณะของระบบที่

องค์กรที่ให้บริการซ่ึงกิจการที่ใช้

บริการแต่ละแห่งพิจารณาว่ามี

ความสาํคัญกบัสภาพแวดล้อมของ

ตน 

 

การใช้ถ้อยคําอย่างเจาะจงของ

หลักเกณฑส์าํหรับความเหน็น้ีอาจ

ต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับ

เกณฑ ์ที ่ถ ูกตั ้ง ขึ้ น  เ ป็นต้น ว ่า 

กฏหมาย หรือข้อบังคับ กลุ่มผู้ใช้ 

หรือคณะผู้เช่ียวชาญ ตัวอย่างของ

เกณฑ์สาํหรับความเห็นน้ี แสดง

ในคํา รับรองของกิจการที่ ใ ช้

บริการในภาคผนวก 1  ย่อหน้าที่ 

ก21–ก24 เสนอแนวทางเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับการตัดสินใจว่าเป็นไป

ตามเกณฑห์รือไม่ (ในแง่ของความ

ต้องการของมาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 เน้ือหา 

ข้อมูล
13

 สําหรับความเห็นน้ี คือ

คาํอธบิายระบบและคาํรับรองของ

องค์กรที่ให้บริการที่แสดงอย่าง

ถูกต้องตามควร) 

  

  

                                                        

13
  เน้ือหาข้อมูล คือผลลัพธข์องการประเมินค่า หรือการวัดค่าของเน้ือหาจากการปฎิบัติตามเกณฑ ์
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เนื้ อหา เกณฑ ์ ความเห็น 

 

ค ว า ม เ ห็ น

เกี่ยวกับความ

เหมาะสมของ

การออกแบบ  

และการนําไป

ปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธผิล 

(รายงาน

ประเภท 2)

  

ค ว า ม

เ ห ม า ะ ส ม

ข อ ง ก า ร

อ อ ก แ บ บ 

และการนาํไป

ปฏิบัติอย่าง

มีประสทิธิผล

ข อ ง ก า ร

ค ว บ คุ ม ที่

จํา เ ป็นที่ จ ะ

บ ร ร ลุ

วัตถุประสงค์

การควบคุม

ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใน

คํ า อ ธิ บ า ย

ร ะ บ บ ข อ ง

อ ง ค์ ก ร ที่

ให้บริการ 

ก า ร ค ว บ คุ ม มี ค ว า ม

เหมาะสมในการออกแบบ

และนํา ไปปฏิบั ติ อ ย่ า ง มี

ประสทิธผิลเม่ือ 

(ก) องค์กรที่ให้บริการระบุ

ความเสี่ ยงที่ มีผลต่อการ

บรรลุของวัตถุประสงค์การ

ค ว บ คุ มที่ กํ า ห นด ไ ว้ ใ น

คาํอธบิาย  

(ข) ถ้ า มีการปฏิบัติ ต าม

คาํอธิบายการควบคุมที่ระบุ

ไว้ จะให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลว่าความเสี่ยง

เห ล่ า น้ัน ไ ม่ขัดขวางการ

บรรลุของวัตถุประสงค์การ

ควบคุมที่กาํหนดไว้ และ       

(ค) การควบคุมมีการปฏบิัติ

อย่างสมํ่ าเสมอ ตามที่ ถูก

ออกแบบไ ว้  รวมถึ งการ

ควบคุมด้วยมือที่ปฏบิัติโดย

บุคคลที่ มี ความสามารถ

เหมาะสมและได้รับอนุญาต  

เ ม่ือ เ ป็นไปตาม

หลักเกณฑ์สาํหรับ

ความเห็น น้ีการ

ค ว บ คุ ม จ ะ ใ ห้

ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลว่า

วัตถุประสงค์ของ

ก า ร ค ว บ คุ ม ที่

เกี่ยวข้องถูกบรรลุ

ตลอดช่วงเวลาที่

ระบุไว้ (ในมุมมอง

ขอ ง ข้ อ กํ า ห นด

มาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือม่ัน รหัส 

3000 เ น้ื อ ห า

สารสนเทศสาํหรับ

ความเห็นน้ีคือคํา

รับรองขององค์กร

ที่ ใ ห้บ ริการที่ ว่ า

ก า รค วบ คุม ถู ก

ออกแบบอ ย่ า ง

เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ

นําไปปฎิบัติอย่าง

มีประสทิธผิล) 

วัตถุประสงค์การ

ควบคุม ที่แสดง

ในคาํอธบิายระบบ

ข อ ง อ ง ค์ ก ร ที่

ให้บริการ คือส่วน

ห น่ึ ง ข อ ง เ กณฑ์

สาํหรับความเห็น

น้ี  วัต ถุประสง ค์

ก า ร ค ว บ คุ ม ที่

กาํหนดไว้แตกต่าง

ในแต่ละงาน ถ้า

ส่วนของความเหน็

ต่อคําอธิบายน้ัน 

ผู้ สอบบัญ ชีของ

องค์กรที่ให้บริการ

ส รุ ป ว่ า

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  

ก า ร ค ว บ คุ ม ที่

กํ า ห น ด ไ ว้ ไ ม่

ถูกต้องตามควร 

ดั ง น้ั น

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  

ก า ร ค ว บ คุ ม

เ ห ล่ า น้ั น จ ะ ไ ม่

เหมาะสมที่จะเป็น

ส่ ว น ข อ ง

หลักเกณฑ์สาํหรับ

แสดงความเหน็ใน

เร่ืองการออกแบบ

การควบคุม หรือ

การถือปฎิบัติของ

การควบคุม 
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เนื้ อหา เกณฑ ์ ความเห็น 

 

ค ว า ม

คิ ด เ ห็ น

เ กี่ ย ว กั บ

ค ว า ม

เ ห ม า ะ ส ม

ข อ ง ก า ร

อ อ ก แ บ บ  

(ร า ย ง า น

ประเภท 1) 

ค ว า ม

เ ห ม า ะ ส ม

ข อ ง ก า ร

อ อ ก แ บ บ

การควบคุม

ที่ จํา เป็นต่อ

ก า ร บ ร ร ลุ

วัตถุประสงค์

การควบคุม

ที่กําหนดไว้

ในคาํอธิบาย

ร ะ บ บ ข อ ง

อ ง ค์ ก ร ที่

ให้บริการ 

 

ก า ร ค ว บ คุ ม มี ค ว า ม

เหมาะสมในการออกแบบ 

เม่ือ 

(ก) องค์กรที่ให้บริการระบุ

ความเสี่ ยงที่ มีผลต่อการ

บรรลุของวัตถุประสงค์การ

ค ว บ คุ มที่ กํ า ห นด ไ ว้ ใ น

คาํอธบิาย และ  

(ข) ถ้ามีการปฏบิัติตามการ

ควบคุมที่ระบุในคําอธิบาย 

จะให้ความเช่ือม่ันอย่างมี

สมเหตุสมผลว่าความเสี่ยง

เห ล่ า น้ัน ไ ม่ขัดขวางการ

บรรลุของวัตถุประสงค์การ

ควบคุมที่กาํหนดไว้ 

การผ่ านเกณฑ์ น้ี

ไม่ให้ความเช่ือม่ัน

ใด  ๆว่าวัตถุประสงค ์

ก า ร ค ว บ คุ ม ที่

เกี่ยวข้องได้บรรลุ

เพราะว่าไม่ได้มา

ซ่ึ งค ว าม เ ช่ื อ ม่ั น

เกี่ยวกับการปฏบิัติ

ของการควบคุม 

(ใน มุมมองขอ ง

ข้ อ กํ า ห น ด ต า ม

มาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือม่ัน รหัส 

3000 เน้ือหาของ

ความเห็นน้ีคือคํา

รับรองขององค์กร

ที่ ให้บริการมีการ

อ อ ก แ บ บ ก า ร

ค ว บ คุ ม อ ย่ า ง

เหมาะสม) 

 

 

ก15. ย่อหน้าที่ 16 (ก) ระบุองค์ประกอบหลายองค์ประกอบซ่ึงรวมไว้ในคาํอธบิายระบบขององค์กร

ที่ให้บริการที่เหมาะสม องค์ประกอบเหล่าน้ีอาจไม่เหมาะสมหากระบบที่อธบิายไว้ไม่ใช่ระบบ

ที่ใช้ประมวลผลรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าระบบน้ันเกี่ยวข้องกับการควบคุมทั่วไปที่มีสาํหรับ

สถานที่จัดเกบ็ชุดคาํสั่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัการควบคุมที่ประกอบ

ในชุดคาํสั่งงานน้ัน ๆ 
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ความมีสาระสําคญั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 19 และ 54) 

 

ก16. ในงานที่จะรายงานต่อการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการ แนวคิดความมีสาระสาํคัญเกี่ยวข้องกบั

ระบบที่ถูกรายงาน ไม่ใช่งบการเงินของกจิการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

วางแผน และปฏบิัติงานตามขั้นตอนเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าคาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ

แสดงถูกต้องตามควรในสาระสาํคัญหรือไม่ การควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการได้ออกแบบอย่าง

เหมาะสมในสาระสาํคัญหรือไม่ และในกรณีของรายงานประเภท 2 การควบคุมที่องค์กรที่

ให้บริการได้นาํไปปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลในสาระสาํคัญ แนวคิดความมีสาระสาํคัญคาํนึงถึง

การที่รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการให้สารสนเทศเกี่ยวกับ

ระบบของกิจการที่ให้บริการเพ่ือเป็นไปตามความต้องการสารสนเทศทั่วไปของกิจการที่ใช้

บริการอย่างกว้างขวางรวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการผู้ซ่ึงมีความเข้าใจในลักษณะ

ของระบบที่ใช้ 

 

ก17. ความมีสาระสาํคัญที่เกี่ยวข้องกบัการเสนอคาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการอย่างถูกต้อง

ตามที่ควร และที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบการควบคุม รวมถึงการพิจารณาขั้นแรกของปัจจัย

ด้านคุณภาพ ตัวอย่างเช่น คาํอธบิายรวมถึงลักษณะที่มีความสาํคัญของการประมวลผลรายการ

ที่สาํคัญหรือไม่ คาํอธบิายละเว้นหรือบิดเบือนสานสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และความสามารถ

ของการควบคุมตามที่ออกแบบให้ความเช่ือม่ันอย่างมีสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์การควบคุม

ที่กาํหนดไว้ จะบรรลุ สาระสาํคัญที่เกี่ยวข้องกบัความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ต่อความมีประสทิธผิลของการควบคุมรวมการพิจารณาปัจจัยเชิงปริมาณ และปัจจัยเชิงคุณภาพ 

ตัวอย่างเช่น อตัราที่ยอมรับได้ และอตัราของการเบี่ยงเบนที่พบ (ปัจจัยเชิงปริมาณ) และลักษณะ

และสาเหตุของการเบี่ยงเบนที่พบ (ปัจจัยเกี่ยวเชิงคุณภาพ) 

 

ก18.  แนวคิดความมีสาระสาํคัญไม่ใช้กบัการเปิดเผยข้อมูลในคาํอธิบายการทดสอบระบบ ผลของ

การทดสอบเหล่าน้ันซ่ึงตรวจพบรายการเบี่ยงเบน เน่ืองจากในสถานการณ์เฉพาะของกจิการที่

ใช้บริการหรือผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการ รายการการเบี่ยงเบนรายการหน่ึงอาจมีหรือ

อาจไม่มีนัยสาํคัญเกนิกว่าความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ รายการเบี่ยงเบน

น้ันแสดงให้เหน็ว่าการควบคุมไม่ได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น การควบคุมซ่ึง

รายการเบี่ยงเบนน้ันมีความเกี่ยวข้องอาจจะสาํคัญเป็นการเฉพาะในการป้องกันข้อผิดพลาด

ประเภทหน่ึงซ่ึงอาจมีสาระสาํคัญในสถานการณน้ั์น ๆ ในงบการเงินของกจิการที่ใช้บริการ 
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การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในระบบขององคก์รทีใ่หบ้ริการ 

 

ก19. การได้มาซ่ึงความเข้าใจในระบบขององค์กรที่ให้บริการ รวมถึงการควบคุมที่รวมอยู่ในขอบเขต

ของงานบริการ ช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการในเร่ืองต่อไปน้ี 

• กาํหนดขอบเขตของระบบ และวิธกีารเช่ือมต่อกบัระบบอื่น 

• ประเมินว่าคาํอธบิายขององค์กรที่ให้บริการแสดงถูกต้องตามควรเกี่ยวกบัระบบที่ได้รับ

การออกแบบและได้นาํไปปฏบิัติหรือไม่ 

• กาํหนดการควบคุมที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ใน

คาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

• ประเมินว่าการควบคุมน้ันได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• ในกรณีของรายงานประเภท 2 ประเมินว่าการควบคุมได้นาํไปปฏบิัติอย่างมีประสทิธิผล

หรือไม่ 

 

ก20. ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่ึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการทาํเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจน้ี

อาจรวมถงึ 

• การสอบถามบุคลากรในองค์กรที่ให้บริการซ่ึงผู้ซ่ึงตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

• การสงัเกตการปฏบิัติงานและการตรวจสอบเอกสาร รายงาน และบันทกึการประมวลผล

รายการทั้งที่เป็นกระดาษและข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส ์

• การเลือกตรวจสอบสญัญาระหว่างองค์กรที่ให้บริการและกจิการผู้ใช้บริการที่ระบุไว้ใน

ข้อตกลงร่วมกนั 

• ปฏบิัติซํา้ตามขั้นตอนของการควบคุม 

 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัคําอธิบาย 

 

ก21.  การพิจารณาคาํถามต่อไปน้ีอาจช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการตัดสนิใจว่าลักษณะของ

คาํอธบิายที่รวมในขอบเขตของงานได้กาํหนดไว้อย่างถูกต้องตามควรในสาระสาํคัญ 

• คาํอธิบายระบุลักษณะหลักของการบริการที่ให้ (ภายใต้ขอบเขตของงาน) ซ่ึงสามารถ

คาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามความต้องการโดยทั่วไปของผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ใช้บริการในการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินของกจิการที่ใช้บริการหรือไม่ 

• คาํอธบิายที่แสดงรายละเอยีดในระดับที่สามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลซ่ึงเกี่ยวข้อง

กบัการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการโดยทั่วไปเพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงความเข้าใจเร่ืองการควบคุมภายในตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
14

 หรือไม่ 

                                                        

14
  มาตราฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ และการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ” 
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คาํอธบิายไม่จาํเป็นต้องระบุทุกลักษณะของการประมวลผลขององค์กรที่ให้บริการ หรือ

การบริการที่ให้กับกิจการที่ใช้บริการ และไม่จาํเป็นต้องให้รายละเอียดมากเกินไปจน

อาจทาํให้ผู้อ่านล่วงรู้ เร่ืองความปลอดภัยหรือการควบคุมอื่นที่องค์กรที่ให้บริการ 

• คาํอธบิายได้ถูกจัดทาํ และนาํเสนอในลักษณะที่ไม่ละเว้น หรือบิดเบือนข้อมูลที่อาจส่งผล

ต่อการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการตามความจําเป็นโดยทั่วไป

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น คาํอธบิายมีการละเว้นหรือมีความไม่ถูกต้องที่สาํคัญในการประมวลผล

ซ่ึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการรับรู้ 

• ในกรณีวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดให้ในคาํอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการ

ถูกแยกจากขอบเขตของงาน คาํอธบิายน้ันระบุถึงการแยกวัตถุประสงค์ดังกล่าวออกมา

อย่างชัดเจนหรือไม่ 

• การควบคุมที่ระบุในคาํอธบิายมีการนาํไปปฏบิัติหรือไม่ 

• การควบคุมประกอบที่มีอยู่ในกิจการที่ใช้บริการ (ถ้ามี) มีการอธิบายอย่างเพียงพอ

หรือไม่ โดยส่วนใหญ่คาํอธบิายวัตถุประสงค์การควบคุมมีข้อความว่า วัตถุประสงค์ของ

การควบคุมสามารถที่จะบรรลุผลได้จากการนําการควบคุมในไปปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธผิลโดยองค์กรที่ให้บริการเพียงลาํพัง ในบางกรณี วัตถุประสงค์การควบคุมที่

กาํหนดไว้ในคําอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดย

องค์กรที่ให้บริการแต่เพียงลาํพับ เพราะว่าการบรรลุผลเหล่าน้ันจาํเป็นต้องปฏบิัติตาม

การควบคุมเฉพาะร่ืองโดยกจิการผู้ใช้บริการด้วย ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์การควบคุม

ถูกกาํหนดโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กาํกบัดูแล เม่ือคาํอธบิายรวมการควบคุมประกอบที่

มีอยู่ที่กิจการผู้ใช้บริการ ต้องมีการระบุการควบคุมประกอบเหล่าน้ันแยกต่างหาก 

พร้อมกับระบุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ไม่สามารถบรรลุได้โดยองค์กรที่ให้บริการ

เพียงลาํพัง 

• ถ้าใช้วิธรีวมเข้าด้วยกนั คาํอธบิายได้แยกระบุการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการ และการ

ควบคุมที่องค์กรผู้ให้บริการช่วงหรือไม่ ถ้าใช้วิธ ีCarve-out คาํอธบิายระบุหน้าที่งานที่

ปฏบิัติโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วงหรือไม่ แต่ไม่จาํเป็นต้องอธิบายรายละเอยีดของการ

ประมวลผลหรือการควบคุมที่องค์กรผู้ให้บริการช่วง 

 

ก22. ขั้นตอนที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใช้ในการประเมินความถูกต้องตามควรของ

คาํอธบิายอาจรวมถงึ 

• การพิจารณาลักษณะของกจิการที่ใช้บริการและผลกระทบที่อาจมีจากการให้บริการของ

องค์กรที่ให้บริการ ตัวอย่างเช่น ประเภทของกจิการ องค์กรที่ใช้บริการถูกควบคุมโดย

องค์กรที่เป็นตัวแทนของรัฐหรือไม่ 

• การอ่านสัญญามาตรฐาน หรือข้อตกลงที่เป็นมาตรฐานของสญัญา (หากเกี่ยวข้อง) ที่

ทาํกบักจิการที่ใช้บริการเพ่ือให้ได้ความเข้าใจในเร่ืองข้อผูกมัดตามสญัญาขององค์กรที่

ให้บริการ 
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• การสงัเกตการณข์ั้นตอนการปฏบิัติงานที่ปฏบิัติโดยบุคลการขององค์กรที่ให้บริการ 

• การสอบทานนโยบายและคู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงานขององค์กรที่ให้บริการ และเอกสาร

ที่เกี่ยวกบัระบบต่าง ๆ เช่น แผนภมิูแสดงขั้นตอนการปฏบิัติงานและคาํบรรยายระบบ 

 

ก23. ย่อหน้าที่ 21 (ก) กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการประเมินว่าวัตถุประสงค์    

การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการ มีความสมเหตุสมผลใน

สถานการณน้ั์นหรือไม่ การพิจารณาคาํถามต่อไปน้ีอาจช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ในการประเมินน้ี 

• วัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ถูกออกแบบโดยองค์กรที่ให้บริการ หรือโดย

กจิการภายนอก เช่นหน่วยงานกาํกบัดูแล กลุ่มผู้ใช้บริการ องค์กรวิชาชีพซ่ึงปฏบิัตติาม

กระบวนการทาํงานที่โปร่งใสหรือไม่ 

• หากวัตถุประสงค์การควบคุมที่ระบุไว้โดยองค์กรที่ให้บริการ วัตถุประสงค์การควบคุม

น้ันมีความสอดคล้องกันกับประเภทของคาํรับรองทั่วไปต่องบการเงินของกิจการที่ใช้

บริการซ่ึงการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี

ความสอดคล้องกันหรือไม่ ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการโดยปกติจะไม่

สามารถให้ข้อสรุปได้ว่าการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการมีความสอดคล้องกบัคาํรับรอง

ที่แฝงอยู่ในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการแต่ละราย ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการจะใช้ความเข้าใจลักษณะของระบบขององค์กรที่ให้บริการ รวมถึงการควบคุม

และการบริการที่ให้ในการระบุประเภทของคาํรับรองที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุมน้ัน 

• วัตถุประสงค์การควบคุมที่กําหนดโดยองค์กรที่ให้บริการมีความสมบูรณ์หรือไม่ 

วัตถุประสงค์การควบคุมที่สมบูรณ์ทาํให้ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการทั่วไปที่ใช้

แม่บทเพ่ือประเมินผลกระทบของการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการต่อคาํรับรองที่แฝง

อยู่ในงบการเงินกจิการที่ใช้บริการได้ 

 

ก24. ขั้นตอนของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเพ่ือกาํหนดว่าระบบขององค์กรที่ให้บริการได้

นาํไปปฏบิัติอาจจะคล้ายกับและปฏบิัติพร้อมไปกับขั้นตอนในการได้มาซ่ึงความเข้าใจระบบ

น้ัน ขั้นตอนน้ันอาจรวมถึงการตามรายการในระบบขององค์กรที่ให้บริการ และในกรณีของ

รายงานประเภท 2 การสอบถามอย่างเจาะจงเกี่ยวกบัความเปล่ียนแปลงในการควบคุมซ่ึงนาํ 

ไปปฏบิัติระหว่างงวดเวลา การเปล่ียนแปลงซ่ึงมีความสาํคัญต่อกจิการที่ใช้บริการหรือผู้สอบ

บัญชีของกจิการที่ใช้บริการถูกรวมไว้ในคาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 
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การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัการออกแบบการควบคุม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 23 และ 28 (ข)) 

 

ก25. ในมุมมองของกิจการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ การควบคุมได้มีการ

ออกแบบอย่างเหมาะสมหากการควบคุมน้ันหรือเม่ือรวมกบัการควบคุมอื่นเม่ือได้มีการปฏบิัติ

และให้ผลเป็นที่พอใจ จะให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าความผิดพลาดที่มีสาระสาํคัญ

ไม่ว่าเน่ืองจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้รับการป้องกันหรือมีการตรวจสอบและแก้ไข 

อย่างไรกต็ามองค์กรที่ให้บริการและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่ทราบถึงสถานการณ์

ที่แต่ละกจิการที่ใช้บริการใช้กาํหนดว่ามีความผดิพลาดจากการเบี่ยงเบนของการควบคุมอย่าง

มีสาระสาํคัญกบักจิการที่ใช้บริการหรือไม่ ดังน้ันผู้สอบบัญชีขององค์กรผู้ให้บริการมีมุมมอง

ว่าการควบคุมที่มีการออกแบบอย่างเหมาะสม หากการควบคุมเฉพาะเร่ืองหรือกลุ่มของการ

ควบคุมได้มีการปฏิบัติและให้ผลเป็นที่น่าพอใจจะให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า     

ได้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการแล้ว 

 

ก26. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจพิจารณาการใช้แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม หรือตารางการตัดสนิใจเพ่ือช่วยในการทาํความเข้าใจการออกแบบการควบคุม 

 

ก27. การควบคุมอาจประกอบด้วยจาํนวนของกจิกรรมที่มารวมกนัเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 

ของการควบคุม ด้วยเหตุน้ีเม่ือผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการประเมินว่ามีกจิกรรมที่ไม่มี

ประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมโดยเฉพาะ กิจกรรมอื่นที่มีอยู่อาจทาํให้

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการสรปุได้ว่าการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงคก์ารควบคุมที่

กาํหนดได้ถูกออกแบบอย่างเหมาะสม 

 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัความมีประสิทธิผลของการควบคุม 

การประเมินความมีประสิทธิผลของการปฎิบติัตามการควบคมุ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่24) 

 

ก28. ในมุมมองของกิจการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ การควบคุมถือว่ามี

ประสิทธิผลในการนาํไปปฏิบัติหากการควบคุมน้ันหรือเม่ือรวมกับการควบคุมอื่นให้ความ

เช่ือม่ันอย่างมีสมเหตุสมผลว่าความผิดพลาดที่มีสาระสาํคัญ ไม่ว่าเน่ืองจากการทุจริตหรือ

ข้อผดิพลาด ได้รับการป้องกนัหรือมีการตรวจสอบแก้ไข อย่างไรกต็ามองค์กรที่ให้บริการและ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่ทราบถึงสถานการณ์ที่แต่ละกิจการที่ใช้บริการให้ข้อ

สรุปว่ามีความผิดพลาดจากการเบี่ยงเบนของการควบคุมอย่างมีสาระสาํคัญกับกิจการที่ใช้

บริการหรือไม่ ดังน้ันในมุมของของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ การควบคุมถือว่ามี

ประสิทธิผลในการนาํไปปฏิบัติหากการคบคุมน้ันหรือเม่ือรวมกับการควบคุมอื่น ให้ความ

เช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าได้มีการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการแล้ว ในกรณีที่คล้ายกันองค์กรที่ให้บริการหรือผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการไม่อยู่ในสถานะที่จะให้ข้อสรุปได้ว่าความเบี่ยงเบนของการควบคุมที่ตรวจ

พบน้ันจะเป็นผลให้มีความผดิพลาดที่มีสาระสาํคัญในมุมของแต่ละกจิการที่ใช้บริการ 
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ก29. การได้มาซ่ึงความเข้าใจของการควบคุมที่เพียงพอที่จะให้ความเหน็ต่อความเหมาะสมของการ

ออกแบบการควบคุมไม่ใช่หลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการนาํไปปฏบิัติ 

ยกเว้นมีการควบคุมอัตโนมัติบางเร่ืองซ่ึงทาํให้มีความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติการควบคุม

ตามที่ถูกออกแบบและนาํไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การได้มาซ่ึงสารสนเทศเกี่ยวกบัการนาํการ

ควบคุมด้วยมือไปปฏบิัติ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงไม่ให้หลักฐานเกี่ยวกบัการนาํการควบคุมไปใช้

ในเวลาอื่น อย่างไรกต็ามเน่ืองจากความสมํ่าเสมอสืบเน่ืองของการประมวลผลด้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏบิัติตามขั้นตอนการปฏบิัติงานเพ่ือให้ข้อสรุปว่าการออกแบบ

การควบคุมอัตโนมัติและการนาํไปใช้หรือไม่อาจใช้เป็นหลักฐานว่าการควบคุมมีการปฏิบัติ

อย่างมีประสทิธผิล ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการประเมินของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ และการ

ทดสอบการควบคุมอื่น เช่นการควบคุมเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงชุดคาํสั่งงาน 

 

ก30. เพ่ือประโยชน์สาํหรับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ รายงานประเภท 2 โดยปกติครอบคลุม

ระยะเวลาขั้นตํ่าหกเดือน ถ้าระยะเวลาน้อยกว่าหกเดือน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

อาจพิจารณาความเหมาะสมในการอธิบายเหตุผลสาํหรับระยะเวลาที่สั้นกว่าในรายงานที่ให้

ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ในสถานการณ์ที่อาจเป็นผลให้รายงาน

ครอบคลุมระยะเวลาน้อยกว่าหกเดือน รวมถึงเม่ือ (ก) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ได้รับงานใกล้วันที่จะออกรายงานการควบคุม (ข) องค์กรที่ให้บริการ (หรือระบบ หรือชุดคาํสั่ง

งานน้ัน ๆ) มีการใช้ปฏบิัติน้อยกว่าหกเดือน หรือ (ค) มีการเปล่ียนแปลงการควบคุมที่สาํคัญ

และไม่เหมาะสมที่จะรอให้ถึงระยะเวลาหกเดือนเพ่ือออกรายงาน หรือออกรายงานที่ครอบคลุม

ระบบทั้งก่อนและหลังจากการเปล่ียนแปลง 

 

ก31. ขั้นตอนการควบคุมหน่ึงอาจไม่ให้หลักฐานของการนาํไปปฏบิัติที่สามารถทาํการทดสอบได้ใน

วันต่อ ๆ มา ดังน้ันผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจเหน็ความจาํเป็นที่จะ ทดสอบความ

มีประสิทธิผลของขั้นตอนการควบคุมน้ันในเวลาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ครอบคลุมตาม

รายงานน้ัน 

 

ก32.  ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการแสดงความเหน็ต่อความมีประสิทธิผลของการปฏบิัติตาม

การควบคุมตลอดระยะเวลาแต่ละงวด ดังน้ันผู้สอบบัญชีใช้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างพอเพียง

เกี่ยวกบัการปฏบิัติตามการควบคุมระหว่างงวดปัจจุบันในการแสดงความเหน็ ความรู้ เกี่ยวกบั

รายการเบี่ยงเบนที่พบในการปฏบิัติงานงวดก่อนอาจ (อย่างไรกต็าม) ทาํให้ผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการเพ่ิมขนาดและวิธกีารทดสอบระหว่างงวดปัจจุบัน 
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การทดสอบการควบคมุทางออ้ม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 25 (ข)) 

 

ก33. ในบางสถานการณ์ อาจมีความจําเป็นในการหาหลักฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผลของการควบคุมทางอ้อม ตัวอย่างเช่นเม่ือผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ตัดสนิใจจะทดสอบความมีประสิทธิผลของการสอบทานรายงานข้อผิดพลาดที่มีรายละเอียด

เกี่ยวกบัยอดขายที่เกดิกว่าวงเงินสนิเช่ือที่ได้รับอนุมัติ การสอบทานและกระบวนการติดตามที่

เกี่ยวข้องจัดเป็นการควบคุมที่ เกี่ยวข้อโดยตรงกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ        

การควบคุมต่อความถูกต้องของสารสนเทศในรายงาน (ตัวอย่างเช่น การควบคุมทั่วไปเกี่ยวกบั

เทคโนโลยีสารสนเทศ) ถูกอธบิายว่าเป็นการควบคุม “ทางอ้อม” 

 

ก34. เน่ืองจากความสมํ่าเสมอสืบเน่ืองของการการประมวลผลเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐาน

เกี่ยวกับการนาํการควบคุมอัตโนมัติไปปฏบิัติ เม่ือพิจารณาร่วมกับหลักฐานเกี่ยวกับความมี

ประสิทธิผลของการนาํไปปฏิบัติของการควบคุมทั่วไปขององค์กรที่ให้บริการ (โดยเฉพาะ 

การควบคุมการเปล่ียนแปลง) อาจให้หลักฐานอย่างมากเกี่ยวกับประสิทธิผลของการนาํการ

ควบคุมไปปฏบิัติ 

 

วธีิการเลือกรายการมาทดสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 25 (ค) และ 27) 

 

ก35. วิธกีารที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเลือกรายการมาทดสอบมีดังน้ี 

(ก) การเลือกทุกรายการ (ตรวจสอบร้อยละร้อย) อาจเหมาะสมในการทดสอบการควบคุม

ที่ปฏบิัติไม่สมํ่าเสมอ ตัวอย่างเช่น รายไตรมาส หรือเม่ือมีหลักฐานว่าการตรวจสอบ

ร้อยละร้อยมีประสทิธภิาพ 

(ข) การเลือกรายการแบบเฉพาะเจาะจง การเลือกน้ีอาจเหมาะสมในกรณีที่การตรวจสอบ

ร้อยละร้อยไม่มีประสิทธิภาพและการเลือกตัวอย่างอาจไม่มีประสิทธิผล (ทาํให้ต้อง

เลือกรายการจาํนวนมากจากประชากร) ตัวอย่างเช่น การควบคุมที่นาํมาปฏบิัติเดือน

ละคร้ังหรือสปัดาห์ละคร้ัง และ 

(ค) การเลือกตัวอย่าง การเลือกน้ีอาจเหมาะสมกับการทดสอบการควบคุมที่มีความถี่ใน

ลักษณะที่เหมือนกนัและมีหลักฐานประกอบการปฏบิัติงานในระบบ 

 

ก36. ในขณะที่การเลือกรายการแบบเฉพาะเจาะจงจะเป็นวิธกีารได้มาซ่ึงหลักฐานอย่างมีประสทิธภิาพ 

แต่การเลือกน้ีไม่ใช่การเลือกเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง ผลของขั้นตอนการปฎิบัติงานน้ีใช้กับ

รายการที่เลือกแต่ไม่สามารถใช้ประมาณประชากรทั้งหมด การเลือกรายการแบบเฉพาะเจาะจง

ไม่ให้หลักฐานเกี่ยวกบัประชากรที่เหลืออยู่ อีกนัยหน่ึงการเลือกตัวอย่างถูกออกแบบเพ่ือให้

สามารถสรปุผลเกี่ยวกบัประชากรทั้งหมดจากเกณฑก์ารทดสอบตัวอย่างที่ถูกเลือก 
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ผลงานของหนา้ทีง่านตรวจสอบภายใน 

การไดม้าซึง่ความเขา้ใจของหนา้ทีง่านตรวจสอบภายใน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 30) 

 

ก37. ส่วนงานตรวจสอบภายในอาจรับผิดชอบในการวิเคราะห์ การประเมินค่า การให้ความเช่ือม่ัน 

การให้คาํแนะนาํ และข้อมูลอื่นให้กับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ส่วนงาน

ตรวจสอบภายในขององค์กรที่ให้บริการอาจทาํกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับควบคุมภายในของ

องค์กรที่ให้บริการ หรือกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการบริการและระบบ (ซ่ึงรวมถึงการควบคุม) 

ซ่ึงองค์กรที่ให้บริการมีให้กบักจิการที่ใช้บริการ 

 

การกาํหนดวา่จะใชผ้ลงานของผูต้รวจสอบภายในหรือไม่และใชเ้พียงใด 

 

ก38. ในการกาํหนดผลกระทบที่วางแผนไว้จากการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ

ลักษณะ ระยะเวลา หรือขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

ผู้สอบบัญชีจะต้องพิจารณาถงึเร่ืองซ่ึงอาจจะมีความจาํเป็นในขั้นตอนที่แตกต่างหรือมีต้นทุนที่

ตํ่ากว่าต่อไปน้ี 

(ก) ลักษณะและขอบเขตของงานที่เฉพาะเจาะจงที่ปฏบิัติ หรือ ที่จะปฏบิัติโดยผู้ตรวจสอบ

ภายในน้ันค่อนข้างจาํกดั 

(ข) ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับการควบคุมซ่ึงมีความสาํคัญน้อยกว่าต่อ

ข้อสรปุของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

(ค) งานที่ปฏบิัติ หรือ ที่จะปฏบิัติโดยผู้ตรวจสอบภายในต้องการดุลยพินิจที่เป็นรูปธรรม

หรือซับซ้อน 

 

การใชผ้ลงานของหนา้ทีง่านตรวจสอบภายใน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 34) 

 

ก39.  ลักษณะ ระยะเวลา หรือขอบเขตกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับ

ผลงานที่เฉพาะเจาะจงของผู้ตรวจสอบภายในขึ้นอยู่กบัการประเมินความสาํคัญของผลงานน้ัน

ต่อข้อสรปุโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ (ตัวอย่างเช่น ความมีนัยสาํคัญของความเสี่ยง

ซ่ึงการควบคุมที่ทดสอบน้ันพยายามลด) การประเมินหน้าที่งานตรวจสอบภายในและการ

ประเมินผลงานที่เฉพาะเจาะจงของผู้ตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการประเมินรวมถงึ 

(ก) การตรวจสอบรายการที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบแล้ว 

(ข) การตรวจสอบรายการอื่นที่คล้ายกนั และ 

(ค) การสงัเกตการณข์ั้นตอนการปฏบิัติงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
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ผลกระทบต่อรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 36-

37) 

 

ก40. โดยไม่คาํนึงถึงระดับของความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของหน้าที่งานการตรวจสอบ

ภายใน หน้าที่งานน้ันไม่อสิระจากองค์กรที่ให้บริการตามข้อกาํหนดของผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ให้บริการในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการมีความรับผิดชอบในการ

แสดงความเหน็ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และความรับผิดชอบ

น้ันไม่ได้ถูกลดลงโดยที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

ก41. คาํอธิบายการทาํงานของหน้าที่งานตรวจสอบภายในที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

นาํมาใช้อาจแสดงในรปูแบบต่าง ๆ เช่น 

• โดยรวมข้อความแนะนาํเกี่ยวกับคาํอธิบายของการทดสอบการควบคุมที่แสดงให้เหน็

ถงึผลงานองหน้าที่งานตรวจสอบภายในที่ถูกใช้ในการทดสอบการควบคุม 

• การกระจายของการทดสอบแต่ละการทดสอบของการตรวจสอบภายใน 

 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 38 และ 40) 

 

ก42. หนังสือรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกกาํหนดในย่อหน้าที่ 38 ถูกแยกต่างหากจาก 

(เพ่ิมเติมขึ้นจาก) คาํรับรองขององค์กรที่ให้บริการซ่ึงถูกให้คาํจาํกดัความในย่อหน้าที่ 9 (ฒ) 

 

ก43. หากองค์กรที่ให้บริการจัดหาหนังสือรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ถูกร้องขอตาม      

ย่อหน้าที่ 38 (ค) ในมาตรฐานน้ี อาจเป็นการเหมาะสมที่ความเหน็ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการจะถูกเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัย่อหน้าที่ 55 (ง) ของมาตรฐานน้ี 

 

ขอ้มูลอ่ืน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 42) 

 

ก44. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่

เกี่ยวข้องกบัสารสนเทศซ่ึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเช่ือว่าสารสนเทศเหล่าน้ัน 

(ก) มีข้อผดิพลาดหรือแสดงรายการที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงในสาระสาํคัญ 

(ข) มีข้อความหรือสารสนเทศที่ถูกตกแต่งอย่างไม่ระมัดระวัง หรือ 

(ค) ละเว้นหรือทาํให้ไม่ชัดเจน ซ่ึงสารสนเทศน้ันถูกกาํหนดว่าหากมีการละเว้นหรือการทาํ

ให้ไม่ชัดเจนน้ันอาจขดัต่อข้อเทจ็จริง
15

 

 

 

                                                        

15
  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ย่อหน้าที่ 110.2 
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ก45. หากองค์กรที่ให้บริการปฏิเสธที่จะละเว้นหรือแก้ไขสารสนเทศอื่น การกระทาํเพ่ิมเติมที่

เหมาะสมรวมถงึ 

• การขอให้องค์กรที่ให้บริการปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาํที่

เหมาะสม 

• การอธิบายความไม่สอดคล้องหรือการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงที่มีสารสาํคัญใน

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

• การงดเว้นการออกรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันจนกว่าเร่ืองดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข 

• การถอนตัวจากงาน 

 

การจดัทําเอกสารหลกัฐาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 51) 

 

ก46. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (หรือข้อกาํหนดของประเทศซ่ึงอย่างน้อยกาํหนดไว้) 

กาํหนดให้สาํนักงานต้องกาํหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกบัการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบ

ให้สมบูรณ์อย่างทันท่วงที
16

 ความเหมาะสมของกาํหนดระยะเวลาในการรวบรวมแฟ้มการ

ตรวจสอบสดุท้ายให้สมบูรณ์โดยทั่วไปแล้วไม่เกนิ 60 วัน หลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการ
17

 

 

การจดัทํารายงานทีใ่หค้วามเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รทีใ่หบ้ริการ 

เน้ือหาของรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถงึย่อหน้ที่ 53) 

 

ก47. ตัวอย่างแสดงรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีที่ให้บริการซ่ึงเกี่ยวข้องกับคาํรับรอง

ขององค์กรที่ให้บริการแสดงไว้ในภาคผนวก 1 และ 2 

 

ผูใ้ชข้อ้มูลและวตัถุประสงค์ของรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มั่นของผูส้อบบัญชขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 53 (จ)) 

 

ก48. หลักเกณฑท์ี่ใช้ในงานที่รายงานต่อการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวเน่ืองกบัวัตถุประสงค์

ในการให้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบขององค์กรที่ให้บริการ (รวมถึงการควบคุม) แก่ผู้ซ่ึงมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบที่ใช้ในการรายงานทางการเงินโดยองค์กรที่ใช้บริการเท่าน้ัน      

และเป็นไปตามที่กล่าวในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

นอกจากน้ันผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจพิจารณาเห็นสมควรที่จะรวมถ้อยคําที่

เฉพาะเจาะจงเพ่ือจาํกัดการเผยแพร่รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันไปยังผู้ใช้อื่นนอกเหนือจาก  

ผู้ใช้ข้อมูล (เกี่ยวกบัการใช้งานโดยผู้ใช้อื่น) หรือ การใช้รายงานเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น 

 

                                                        

16
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้า 45 

17
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้า ก54 
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คําอธิบายการทดสอบการควบคมุ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 54) 

 

ก49. ในการอธบิายลักษณะทั่วไปของการทดสอบการควบคุมในรายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการอาจช่วยผู้อ่านหากผู้สอบบัญชีรวมเร่ืองต่อไปน้ี 

• ผลของการทดสอบทั้งหมดซ่ึงตรวจพบรายการเบี่ยงเบน ถึงแม้ว่าการควบคุมอื่นที่ระบุ

อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีที่ให้บริการสรุปได้ว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่

เกี่ยวเน่ืองหรือการควบคุมที่ทดสอบถูกเอาออกจากคําอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการในเวลาต่อมา 

• สารสนเทศเกี่ยวกบัปัจจัยที่เป็นเหตุผลสาํหรับรายการเบี่ยงเบนที่ตรวจพบ จากลักษณะ

และวิธทีี่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการตรวจพบปัจจัยดังกล่าว 

 

ความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป (อ้างถงึย่อหน้าที่ 55) 

 

ก50. ตัวอย่างส่วนประกอบของรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันแบบที่เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ให้บริการแสดงไว้ในภาคผนวก 3 

 

ก51. ถงึแม้ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการแสดงความเหน็ว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเหน็ 

ผู้สอบบัญชีอาจอธิบายเกณฑ์ในการในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป

เกี่ยวกบัเหตุผลสาํหรับเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการได้ทราบซ่ึงกาํหนดให้

เปล่ียนแปลงความเหน็ และผลกระทบจากเร่ืองข้างต้น 

 

ก52. เม่ือมีการไม่แสดงความเหน็อนัเน่ืองมาจากการถูกจาํกดัขอบเขต การระบุขึ้นตอนหรือการรวม

เอาคําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการทาํน้ันถือว่าไม่

เหมาะสม การกระทาํดังกล่าวอาจสร้างความคลุมเครือให้กบัการไม่แสดงความเหน็ 

 

ความรบัผดิชอบในการติดต่อสือ่สารอ่ืน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 56) 

 

ก53. การกระทาํที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณท์ตีรวจบในย่อหน้า 56 รวมถงึ 

• การได้มาซ่ึงคาํปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกบัผลของการกระทาํที่แตกต่างกนั 

• การติดต่อสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่กาํกบัดูแลขององค์กรที่ให้บริการ 

• การติดต่อกบับุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่กาํกบัดูแล) เม่ือถูกกาํหนดให้

ปฏบิัติเช่นน้ัน 

• การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ หรือ

การเพ่ิมวรรคอธบิาย 

• การถอนตัวจากงานตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 1 

(อา้งถงึย่อหนา้ที ่ก47) 

 

ตวัอย่าง คํารบัรองขององคก์รทีใ่หบ้ริการ 

ตัวอย่างคาํรับรองขององค์กรที่ให้บริการน้ีเป็นเพียงแนวทางเท่าน้ัน ไม่ได้มุ่งเพ่ือให้ครอบคลุมหรือ

ใช้ได้กบัทุกสถานการณ ์

 

ตวัอย่าง 1  คํารบัรองประเภท 2 สําหรบัองคก์รทีใ่หบ้ริการ 

 

คาํรับรองขององค์กรที่ให้บริการ 

คาํอธิบายประกอบที่ได้รับการจัดทาํสาํหรับลูกค้าผู้ซ่ึงใช้ [ประเภทหรือชือ่ของระบบ] ระบบและ

ผู้สอบบัญชีของลูกค้าซ่ึงมีความเข้าใจอย่างเพียงพอในการพิจารณาคาํอธิบาย และสารสนเทศอื่นซ่ึง

รวมถงึสารสนเทศเกี่ยวกบัการควบคุมซ่ึงใช้ปฏบิัติโดยลูกค้าเอง เม่ือประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสาํคัญ

ในการแสดงข้อมูลขดัต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินของลูกค้า [ชือ่องค์กร] ให้การรับรองว่า 

(ก) คาํอธบิายประกอบที่หน้า [ขข - คค] แสดงอย่างถูกต้องตามควรของระบบ [ประเภท หรือชือ่

ของระบบ] เพ่ือใช้ในการประมวลผลรายการของลูกค้าตลอดช่วงเวลา[วนัที]่ ถึง [วนัที่] 

หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการให้คาํรับรองคือคาํอธบิายประกอบดังน้ี 

(1) การแสดงว่าระบบได้รับการออกแบบและนาํไปปฏบิัติอย่างไร รวมถงึ 

• ประเภทของบริการที่ให้ รวมถึง (กรณีที่เหมาะสม) ประเภทของรายการที่

ประมวลผล 

• ขั้นตอนการปฏบิัติงาน ทั้งจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ทาํด้วยมือ

ซ่ึงรายการทั้งหลายได้เกิดขึ้ น การบันทึกบัญชี การประมวลผล การแก้ไขที่

จาํเป็นและการโอนย้ายรายการเพ่ือทาํรายงานแสดงต่อลูกค้า 

• บันทกึรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสนับสนุนและบัญชีเฉพาะที่ใช้กับการเกิด

รายการ การบันทกึรายการ การประมวลผล และการรายงานรายการ รวมถึงการ

แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและการโอนย้ายรายการเพ่ือทาํรายงานแสดงต่อลูกค้า 

• วิธทีี่ระบบรวบรวมเหตุการณแ์ละเง่ือนไขที่มีความสาํคญั นอกเหนือจากรายการ 

• กระบวนการที่ใช้ในการจัดเตรียมรายงานเพ่ือลูกค้า 

• วัตถุประสงค์การควบคุมที่ เกี่ยวข้องและการควบคุมที่ออกแบบเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์เหล่าน้ัน 

• การควบคุมที่ถูกสมมติ (ในการออกแบบระบบ) จะมีการใช้ปฏบิัติโดยกจิการที่

ใช้บริการและซ่ึง (มีความเป็นที่จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมซ่ึงแสดงไว้

ในคาํอธิบายประกอบ) ถูกระบุในคาํอธิบายร่วมกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่

เฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่สามารถบรรลุได้โดยลาํพัง 
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• ลักษณะอื่นของสภาพแวดล้อมของการควบคุม  กระบวนการประเมินความเสี่ยง 

ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกจิที่เกี่ยวข้อง) การติดต่อสื่อสาร 

กจิกรรมการควบคุมและการควบคุมที่ใช้ติดตามผลซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการประมวลผล

และการรายงานรายการของลูกค้า 

(2) การรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงของระบบขององค์กรที่ให้บริการ

ระหว่าง [วนัที]่ ถงึ [วนัที]่ 

(3) การไม่ละเว้นหรือทาํให้บิดเบือนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของระบบที่อธิบาย 

ในขณะที่คาํอธิบายได้ถูกจัดทาํขึ้ นตามความต้องการทั่วไปของลูกค้าที่ใช้และผู้สอบ

บัญชีของลูกค้าน้ัน ดังน้ันอาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ลูกค้าแต่ละรายอาจพิจารณา

ว่ามีความสาํคัญต่อสภาพแวดล้อมของตน 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธบิายประกอบได้รับการ

ออกแบบอย่างเหมาะสมและนาํไปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถึง 

[วนัที]่ หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการให้คาํรับรองมีดังน้ี 

(1) ความเสี่ยงซ่ึงคุกคามการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่แสดงไว้ในคาํอธบิายได้ถูกระบุ 

(2) การควบคุมที่ระบุ (หากได้รับการปฏบิัติตามที่อธิบายไว้) ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลซ่ึงความเสี่ยงเหล่าน้ันไม่ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่

แสดงไว้ และ 

(3) การควบคุมได้ถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอตามที่ได้รับออกแบบไว้ รวมถึงการควบคุมใน

ระบบมือได้ถือปฏิบัติโดยบุคลากรซ่ึงมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมและได้รับ

อนุญาตตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถงึ [วนัที]่ 
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ตวัอย่าง 2  คํารบัรองประเภท 1 สําหรบัองคก์รทีใ่หบ้ริการ 

 

คาํอธิบายประกอบที่ได้รับการจัดทาํสาํหรับลูกค้าผู้ซ่ึงใช้ [ประเภทหรือชือ่ของระบบ] ระบบและ

ผู้สอบบัญชีของลูกค้าซ่ึงมีความเข้าใจอย่างเพียงพอในการพิจารณาคาํอธิบาย และสารสนเทศอื่นซ่ึง

รวมถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมซ่ึงใช้ปฏิบัติโดยลูกค้าเอง เม่ือได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํรายงานทางการเงินของลูกค้า [ชือ่องค์กร] ให้การรับรองว่า 

(ก) คาํอธบิายประกอบที่หน้า [ขข - คค] ของระบบแสดงอย่างถูกต้องตามควรของระบบ [ประเภท 

หรือชือ่ของระบบ] ที่ประมวลผลรายการของลูกค้า ณ [วนัที]่ หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการจัดทาํคาํ

รับรองคือคาํอธบิายประกอบดังน้ี 

(1) การแสดงว่าระบบได้รับการออกแบบและนาํไปปฏบิัติอย่างไร รวมถงึ 

• ประเภทของบริการที่ให้ รวมถึง (กรณีที่เหมาะสม) ประเภทของรายการที่

ประมวลผล 

•  ขั้นตอนการปฏบิัติงาน ทั้งจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ทาํด้วยมือ

ซ่ึงรายการทั้งหลายได้เกดิขึ้น การบันทกึบัญชี การประมวลผล การแก้ไขที่จาํเป็น

และการโอนย้ายรายการเพ่ือทาํรายงานแสดงต่อลูกค้า 

•  บันทกึรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสนับสนุนและบัญชีเฉพาะที่ใช้กับการเกิด

รายการ การบันทกึรายการ การประมวลผล และการรายงานรายการ รวมถึงการ

แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและการโอนย้ายรายการเพ่ือทาํรายงานแสดงต่อลูกค้า 

•  วิธทีี่ระบบรวบรวมเหตุการณแ์ละเง่ือนไขที่มีความสาํคัญ นอกเหนือจากรายการ 

•  กระบวนการที่ใช้ในการจัดเตรียมรายงานเพ่ือลูกค้า 

•  วัตถุประสงค์การควบคุมที่ เกี่ยวข้องและการควบคุมที่ออกแบบเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์เหล่าน้ัน 

•  การควบคุมที่ถูกสมมติ (ในการออกแบบระบบ) จะมีการใช้ปฏบิัติโดยกจิการที่

ใช้บริการและซ่ึง (มีความเป็นที่จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมซ่ึงแสดงไว้

ในคาํอธิบายประกอบ) ถูกระบุในคาํอธิบายร่วมกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่

เฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่สามารถบรรลุได้โดยลาํพัง 

•  ลักษณะอื่นของสภาพแวดล้อมของการควบคุม  กระบวนการประเมินความเสี่ยง 

ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกจิที่เกี่ยวข้อง) การติดต่อสื่อสาร 

กจิกรรมการควบคุมและการควบคุมที่ใช้ติดตามผลซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการประมวลผล

และการรายงานรายการของลูกค้า 

(2) การไม่ละเว้นหรือทาํให้บิดเบือนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของระบบที่อธิบาย 

ในขณะที่คาํอธบิายได้ถูกจัดทาํขึ้นตามความต้องการทั่วไปของลูกค้าที่ใช้และผู้สอบบัญชี

ของลูกค้าน้ัน ดังน้ันอาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ลูกค้าแต่ละรายอาจพิจารณา

ว่ามีความสาํคัญต่อสภาพแวดล้อมของตน 
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(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธบิายประกอบได้รับการ

ออกแบบอย่างเหมาะสม ณ [วนัที]่ หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการให้คาํรับรองมีดังน้ี 

(1) ความเสี่ยงซ่ึงคุกคามการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่แสดงไว้ในคาํอธบิายได้ถูกระบุ 

(2) การควบคุมที่ระบุ (หากได้รับการปฏิบัติตามที่อธิบายไว้) ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลซ่ึงความเสี่ยงเหล่าน้ันไม่ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่

แสดงไว้ และ 
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ภาคผนวก 2 

(อา้งถงึย่อหนา้ที ่ก47) 

 

ตวัอย่าง รายงานทีใ่หค้วามเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รทีใ่หบ้ริการ 

ตัวอย่างของรายงานให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบญชีขององค์กรที่ให้บริการน้ีเป็นเพียงแนวทาง

เท่าน้ัน ไม่ได้มุ่งให้ครอบคลุมหรือใช้ได้ทุกสถานการณ ์
 

ตวัอย่าง 1  รายงานทีใ่หค้วามเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รทีใ่หบ้ริการประเภท 2 

 

รายงานทีใ่หค้วามเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีต่อคําอธิบายเกีย่วกบัการควบคุม 

การออกแบบและการใชป้ฏิบติัของการควบคุมอย่างมีประสิทธิผล 

 

เสนอ องค์กรที่ให้บริการ กขค 
 

ขอบเขต 
 

ข้าพเจ้าได้ตกลงรับงานในการรายงานต่อคาํอธบิายระบบ [ประเภท หรือชือ่ของระบบ] ขององค์กรที่

ให้บริการในหน้า [ขข - คค] สาํหรับการประมวลผลรายการของลูกค้าตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ 

ถึง [วนัที]่ (คาํอธิบาย) และต่อการออกแบบและการนาํไปปฏิบัติของการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบั

วัตถุประสงค์การควบคุมที่แสดงไว้ในคาํอธบิาย
18

 
 

ความรบัผิดชอบขององค์กรทีใ่หบ้ริการ กขค 
 

องค์กรที่ให้บริการ กขค รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนอคาํอธบิายตามคาํรับรองที่ให้ไว้ในหน้า 

[กก] รวมทั้งความครบถ้วน ความถูกต้อง และวิธกีารนาํเสนอคาํอธบิายและคาํรับรอง การให้บริการ

ดังกล่าวในคําอธิบายครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ และการออกแบบ         

การนําไปใช้ปฏิบัติของการควบคุมอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่

กาํหนดไว้ 
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ 
 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อคาํอธิบาย และต่อการออกแบบและการนาํไปใช้

ปฏบิัติการควบคุมที่เกี่ยวกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธิบายดังกล่าวขององค์กรที่

ให้บริการ กขค ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3402 

“รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ” ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึง

กาํหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ และวางแผนและปฏบิัติงานเพ่ือให้ได้

ความเช่ือม่ันอย่างมีสมเหตุสมผลว่าคาํอธบิายดังกล่าวแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร และการควบคุมมี

การออกแบบอย่างเหมาะสมและนาํไปใช้ปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลในสาระสาํคัญ  

                                                        

18
  ถ้าบางส่วนของคาํอธบิายไม่รวมในขอบเขตของงานตรวจสอบ ให้ระบุอย่างชัดเจนในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 
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งานให้ความเช่ือม่ันต่อคําอธิบาย การออกแบบ และการนําไปใช้ปฏิบัติของการควบคุมอย่างมี

ประสิทธิผลที่องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับวิธีการปฏบิัติงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเกี่ยวกบัการ

เปิดเผยในคาํอธบิายระบบ การออกแบบ และการนาํไปใช้ปฏบิัติของการควบคุมอย่างมีประสทิธผิล

ที่องค์กรที่ให้บริการ วิธีการปฏิบัติงานที่เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่คาํอธบิายดังกล่าวจะไม่แสดงอย่างถูกต้องตามควร และ

การควบคุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ได้นาํไปใช้ปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล 

วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบการนําไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมที่ข้าพเจ้าคิดว่าจําเป็นในการให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า การควบคุมได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่กาํหนดไว้ในคาํอธิบาย งานที่ให้ความเช่ือม่ันประเภทน้ีรวมถึงการประเมินการ

นําเสนอคําอธิบายโดยรวมและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ดังกล่าว และความ

เหมาะสมของหลักเกณฑท์ี่กาํหนดโดยองค์กรที่ให้บริการและได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ขอ้จาํกดัของการควบคมุภายในทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการ 

 

เน่ืองจากคาํอธบิายขององค์กรที่ให้บริการ XYZ ได้รับการจัดทาํขึ้นตามความต้องการทั่วไปของลูกค้า

ที่ใช้และผู้สอบบัญชีของลูกค้าน้ัน ดังน้ันอาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ลูกค้าแต่ละรายอาจ

พิจารณาว่ามีความสาํคัญต่อสภาพแวดล้อมของตน และเน่ืองจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว การควบคุม

ที่องค์กรที่ให้บริการอาจไม่ป้องกนัหรือตรวจพบข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในการประมวลผลหรือ

รายงานรายการทั้งหมด นอกจากน้ันการคาดการณ์ของการประเมินประสทิธผิลในงวดอนาคตขึ้นอยู่

กบัความเสี่ยงที่การควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการอาจจะไม่เพียงพอหรือล้มเหลว 

  

ความเห็น 

 

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่างๆ ที่ระบุในรายงานน้ี หลักเกณฑท์ี่ข้าพเจ้าใช้ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] ความเหน็ของข้าพเจ้าในสาระสาํคัญมีดังน้ี 

(ก) คาํอธบิายแสดงอย่างถูกต้องตามที่ควร ว่าระบบ [ประเภท หรือช่ือของระบบ] ได้มีการ

ออกแบบ และนาํไปใช้ปฏบิตัิตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถงึ [วนัที]่ 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธบิายได้มีการออกแบบ

อย่างเหมาะสมตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถงึ [วนัที]่ และ 

(ค) ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมที่จาํเป็นในการให้ความเช่ือม่ันอย่างมีสมเหตุสมผลว่า

วัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธบิายได้บรรลุผล มีการใช้ปฏบิัติอย่างมี

ประสทิธผิลตลอดช่วงเวลา [วันที่] ถงึ [วันที่] 
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คําอธิบายการทดสอบการควบคมุ 

 

การทดสอบการควบคุมที่กาํหนดได้มีการทดสอบลักษณะ เวลา และผลของการทดสอบได้แสดงใน

หน้า [ออ-ฮฮ] 

 

ผูใ้ชข้อ้มลูและวตัถปุระสงค ์

 

รายงานและคาํอธิบายของการทดสอบการควบคุมในหน้า [ออ-ฮฮ] น้ี รวมทั้งข้อมูลอื่นและข้อมูล

เกี่ยวกับการควบคุมที่กระทาํโดยลูกค้าเอง จัดทาํเฉพาะเพ่ือลูกค้าผู้ใช้ระบบ [ประเภท หรือช่ือของ

ระบบ] ขององค์กรที่ให้บริการ กขค และเพ่ือผู้สอบบัญชีของลูกค้าเหล่าน้ันซ่ึงเป็นผู้มีความเข้าใจ

อย่างเพียงพอในการพิจารณา เม่ือประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนั

เป็นสาระสาํคัญของรายงานทางการเงินของลูกค้า 

 

 

 

[ลายเซน็ของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

 

[วนัทีข่องรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 
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ตวัอย่าง 2  รายงานทีใ่หค้วามเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รทีใ่หบ้ริการประเภท 1 

 

รายงานทีใ่หค้วามเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีต่อคําอธิบายเกีย่วกบัการควบคุมและการออกแบบ 

 

เสนอ องค์กรที่ให้บริการ กขค 

 

ขอบเขต 

 

ข้าพเจ้าได้ตกลงรับงานในการรายงานต่อคาํอธบิายระบบ [ประเภท หรือชือ่ของระบบ] ขององค์กรที่

ให้บริการในหน้า [ขข - คค] สาํหรับการประมวลผลรายการของลูกค้า ณ [วนัที]่ (คาํอธบิาย) และ

ต่อการออกแบบการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่แสดงไว้ในคาํอธบิาย
19

 

 

ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลของการควบคุมที่

แสดงไว้ในคาํอธบิาย ดังน้ันข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเหน็ต่อเร่ืองดังกล่าวได้ 

 

ความรบัผิดชอบขององค์กรทีใ่หบ้ริการ กขค 

 

องค์กรที่ให้บริการ กขค รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนอคาํอธบิายตามคาํรับรองที่ให้ไว้ในหน้า 

[กก] รวมทั้งความครบถ้วน ความถูกต้อง และวิธกีารนาํเสนอคาํอธบิายและคาํรับรอง การให้บริการ

ดังกล่าวในคาํอธิบายครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ และการออกแบบ การ

นาํไปใช้ปฏบิัติของการควบคุมอย่างมีประสทิธผิลเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อคาํอธิบาย และต่อการออกแบบและการนาํไปใช้

ปฏบิัติการควบคุมที่เกี่ยวกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธิบายดังกล่าวขององค์กรที่

ให้บริการ กขค ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3402 

“รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ” ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึง

กาํหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ และวางแผนและปฏบิัติงานเพ่ือให้ได้

ความเช่ือม่ันอย่างมีสมเหตุสมผลว่าคาํอธบิายดังกล่าวแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร และการควบคุมมี

การออกแบบอย่างเหมาะสมในสาระสาํคัญ  

 

 

 

 

 

                                                        

19
  ถ้าบางส่วนของคาํอธบิายไม่รวมในขอบเขตของงานตรวจสอบ ให้ระบุอย่างชัดเจนในรายงานให้ความเช่ือม่ัน 
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งานให้ความเช่ือม่ันต่อคาํอธิบาย การออกแบบของการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับ

วิธกีารปฏบิัติงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเกี่ยวกบัการเปิดเผยในคาํอธบิายระบบ การออกแบบ ของ

การควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการ วิธีการปฏบิัติงานที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการ รวมถงึการประเมินความเสี่ยงที่คาํอธบิายดังกล่าวจะไม่แสดงอย่างถูกต้องตามควร 

และการควบคุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกแบบอย่างเหมาะสม งานที่ให้ความเช่ือม่ันประเภทน้ีรวมถึง

การประเมินการนาํเสนอคาํอธบิายโดยรวมและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ดังกล่าว 

และความเหมาะสมของหลักเกณฑท์ี่กาํหนดโดยองค์กรที่ให้บริการและได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] 

 

ดังที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธผิลของการควบคุมที่แสดงไว้ในคาํอธบิาย ดังน้ันข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเหน็ต่อเร่ือง

ดังกล่าวได้ 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ขอ้จาํกดัของการควบคมุภายในทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการ 

 

เน่ืองจากคาํอธิบายขององค์กรที่ให้บริการ XYZ ได้รับการจัดทาํขึ้นตามความต้องการทั่วไปของ

ลูกค้าที่ใช้และผู้สอบบัญชีของลูกค้าน้ัน ดังน้ันอาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ลูกค้าแต่ละราย

อาจพิจารณาว่ามีความสาํคัญต่อสภาพแวดล้อมของตน และเน่ืองจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว การ

ควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการอาจไม่ป้องกนัหรือตรวจพบข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในการประมวลผล

หรือรายงานรายการทั้งหมด  

 

ความเห็น 

 

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่างๆ ที่ระบุในรายงานน้ี หลักเกณฑท์ี่ข้าพเจ้าใช้ใน 

การแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] ความเหน็ของข้าพเจ้าในสาระสาํคัญมีดังน้ี 

(ก) คาํอธบิายแสดงอย่างถูกต้องตามที่ควร ว่าระบบ [ประเภท หรือช่ือของระบบ] ได้มีการ

ออกแบบ และนาํไปใช้ปฏบิตั ิณ [วนัที]่ 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่กาํหนดไว้ในคาํอธบิายได้มีการออกแบบ

อย่างเหมาะสม ณ [วนัที]่ 
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ผูใ้ชข้อ้มลูและวตัถปุระสงค ์

 

รายงานน้ี รวมทั้งข้อมูลอื่นและข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมที่กระทาํโดยลูกค้าเอง จัดทาํเฉพาะเพ่ือ

ลูกค้าผู้ใช้ระบบ [ประเภท หรือช่ือของระบบ] ขององค์กรที่ให้บริการ กขค และเพ่ือผู้สอบบัญชีของ

ลูกค้าเหล่าน้ันซ่ึงเป็นผู้มีความเข้าใจอย่างเพียงพอในการพิจารณา เม่ือได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกบั

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบัการรายงานทางการเงินของลูกค้า 

 

 

[ลายเซน็ของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

 

[วนัทีข่องรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชขีององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 
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ภาคผนวก 3 

(อา้งถงึย่อหนา้ที ่ก50) 

 

ตวัอย่างรายงานทีใ่หค้วามเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รผูใ้หบ้ริการทีมี่การปรบัเปลีย่น 

ตัวอย่างของการปรับเปล่ียนรายงานน้ีเป็นเพียงแนวทางเท่าน้ัน ไม่ได้มุ่งให้ครอบคลุมและใช้ได้กับ

ทุกสถานการณ ์รายงานเหล่าน้ีมีรปูแบบพ้ืนฐานมาจากตัวอย่างรายงานในภาคผนวก 2 

 

ตวัอย่าง 1  ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข คําอธิบายระบบขององคก์รทีใ่หบ้ริการไม่ไดแ้สดงถูกตอ้ง

ตามควรในสาระสําคญั 

 

… 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

… 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข

ของข้าพเจ้า 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

คาํอธบิายที่ระบุไว้ในหน้า [ดต] ว่า องค์กรที่ให้บริการ กขค ใช้ตัวเลขระบุเอกลักษณ์และรหัสผ่านใน

การป้องกันการเข้าถึงระบบโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงรวมถึงการ

สอบถามเจ้าหน้าที่และการสงัเกตการปฏบิัติงาน ข้าพเจ้าพบว่าตัวเลขระบุเอกลักษณแ์ละรหัสผ่านถูก

ใช้ปฏบิัติในระบบงาน ก และ ข แต่ไม่ถูกใช้ปฏบิัติในระบบ ค และ ง 

 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่าง ๆ ที่ระบุในรายงานน้ี หลักเกณฑท์ี่ข้าพเจ้าใช้ใน

การแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] ยกเว้นเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการ

แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

(ก)        … 
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ตวัอย่าง 2  ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข การควบคุมไม่ไดถู้กออกแบบอย่างเหมาะสมที่จะให้

ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าวตัถุประสงคข์องการควบคุมที่กําหนดไวใ้น

คําอธิบายระบบขององคก์รที่ใหบ้ริการบรรลุผลไดถ้า้การควบคุมนั้นไดน้ําไปใช้

ปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล 

 

… 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

… 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข

ของข้าพเจ้า 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ตามที่บรรยายไว้ในหน้า [ดต] ของคาํอธบิายน้ี เม่ือองค์กรที่ให้บริการ กขค ได้ทาํการเปล่ียนแปลง

โปรแกรมเพ่ือที่จะแก้ไขข้อบกพร่องหรือเพ่ือเพ่ิมความสามารถ ขั้นตอนการปฏบิัติงานในการตัดสนิใจ

ว่าจะทาํการเปล่ียนแปลงหรือไม่ การออกแบบการเปล่ียนแปลง และการนาํการเปล่ียนแปลงไปใช้

ปฏบิัติน้ัน ไม่ได้รวมอยู่ในการสอบทานและอนุมัติโดยผู้ที่มีอาํนาจซ่ึงเป็นอสิระจากงานที่เกี่ยวข้องกบั

การเปล่ียนแปลงน้ัน รวมทั้งไม่มีข้อกาํหนดเฉพาะในการทดสอบการเปล่ียนแปลงน้ันหรือจัดทาํผล

การทดสอบให้ผู้มีอาํนาจสอบทานก่อนที่จะนาํการเปล่ียนแปลงน้ันไปใช้ปฏบิัติ 

 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่างๆ ที่ระบุในรายงานน้ี หลักเกณฑท์ี่ข้าพเจ้าใช้ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] ยกเว้นเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

(ก)        … 
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ตวัอย่าง 3  ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข การควบคุมไม่ไดใ้ชป้ฏิบติัอย่างมีประสิทธิผลตลอด

ช่วงเวลาทีร่ะบุ (เฉพาะรายงานประเภท 2 เท่านั้น) 

 

… 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

… 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข

ของข้าพเจ้า 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

องค์กรที่ให้บริการ กขค ระบุในคาํอธบิายว่ามีการควบคุมว่าองค์กรจัดให้มีการควบคุมอตัโนมัติเพ่ือ

กระทบยอดการรับชาํระคืนเงินกู้กับรายงานที่จัดทาํขึ้น อย่างไรกต็าม ตามที่ระบุในหน้า [ดต] ของ

คาํอธบิายน้ี การควบคุมไม่ได้มีการใช้ปฏบิัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ วว/ดด/

ปป ถึง วว/ดด/ปป เน่ืองจากความผิดพลาดของโปรแกรมผิดพลาด เป็นผลให้ไม่ไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์การควบคุมเร่ือง “การควบคุมให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าการรับชาํระคืน

เงินกู้มีการบันทกึรายการอย่างเหมาะสม” ในช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป องค์กรที่ให้บริการ 

กขค ได้ทาํการเปล่ียนแปลงโปรแกรมเกี่ยวกบัการคาํนวณเมื่อ [วนัที]่ และผลการทดสอบของข้าพเจ้า

พบว่าโปรแกรมได้นาํมาใช้ปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลตลอดช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถงึ วว/ดด/ปป  

 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่าง ๆ ที่ระบุในรายงานน้ี หลักเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าใช้

ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในหน้า [กก] ยกเว้นเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

 … 
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ตวัอย่าง 4  ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ผูส้อบบญัชีขององคก์รที่ใหบ้ริการไม่สามารถไดม้าซ่ึง

หลกัฐานทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอ 

 

… 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

… 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข

ของข้าพเจ้า 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

องค์กรที่ให้บริการ กขค ระบุในคาํอธบิายว่ามีการว่าองค์กรจัดให้มีการควบคุมอตัโนมัติเพ่ือกระทบ

ยอดการรับชาํระคืนเงินกู้กับรายงานที่จัดทาํขึ้ น อย่างไรกต็ามรายการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของการ

ปฏิบัติการกระทบยอดน้ีสาํหรับช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป ได้ถูกลบเน่ืองจากการ

ประมวผลทางคอมพิวเตอร์ผดิพลาด และข้าพเจ้าไม่สามารถทดสอบการปฏบิัติตามการควบคุมน้ีใน

ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุประสงค์การควบคุมเร่ือง “การควบคุม

ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าการรับชําระคืนเงินกู้มีการบันทึกรายการอย่างเหมาะสม       

ถูกนาํไปใช้ปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลตลอดช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถงึ วว/ดด/ปป หรือไม่ 

 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

 

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่างๆ ที่ระบุในรายงานน้ี หลักเกณฑท์ี่ข้าพเจ้าใช้ในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในหน้า [กก] ยกเว้นเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

(ก)        … 


