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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 220 - การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน ที�เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํ�าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั�งนี� ขั�นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี� ได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทําซํ �ามาตรฐานที�ออกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั�งหมดที�ได้รับการอนุมัติคือข้อความที�เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC ข้อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 220 - การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน © 2010 สงวนลิขสิทธิ1โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 - การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน © 2012 สงวนลิขสทิธิ1โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 เนื� องจาก International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ไ ด้ เผ ยแพ ร่  Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2016-2017 Edition เมื �อ ว ันที � 20 ธ ันวาคม  ค .ศ . 2016 (ISBN: 978-1-60815-318-8) ซึ �งม ีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีหลายฉบับตาม Addressing disclosures in the audit of financial statements project และ Auditor Reporting project ดังนั�น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงปรับปรุง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 - การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน (แปลจาก ISA220, Quality Control for an Audit of Financial Statement) โดยปรับปรุงเนื� อหาและถ้อยคําบางส่วนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงข้างต้น (ดังแสดงในส่วนที�แรเงา) สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินที�มีงวดสิ�นสดุในหรือหลังวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แต่เนื�องด้วยข้อกาํหนดที�สาํคัญของมาตรฐานการสอบฉบับนี� ไม่เปลี�ยนแปลง ดังนั�น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี� จึงเป็นวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ�งสอดคล้องกบัวันถือปฏบัิติที�ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน 
(ถอืปฏบิตักิบัการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับงวดสิ�นสดุในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555) สารบญั 

 ย่อหนา้ที
 คํานาํ  ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี�  1 ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ 2-4 วันถือปฏบัิติ 5 วตัถุประสงค ์ 6 คําจํากดัความ 7 ขอ้กําหนด  ความรับผิดชอบของผู้นาํต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ 8 ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้อง 9-11 การตอบรับงานและการคงไว้ซึ�งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบ 12-13 การมอบหมายงานของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ 14 การปฏบัิติงานตรวจสอบ 15-22 การติดตามผล 23 การจัดทาํเอกสารหลักฐาน 24-25 การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื
น  ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ ก1-ก2 ความรับผิดชอบของผู้นาํต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ ก3 ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้อง ก4-ก7 การตอบรับงานและการคงไว้ซึ�งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบ ก8-ก9 การมอบหมายงานของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ ก10-ก12 การปฏบัิติงานตรวจสอบ ก13-ก32 การติดตามผล ก33-ก35 การจัดทาํเอกสารหลักฐาน ก36 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี$  1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี� เกี�ยวข้องกับความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน และเกี�ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ (ถ้ามี) มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี� ต้องอ่านร่วมกบัข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้อง ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 2. ระบบการควบคุมคุณภาพและนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพเป็นความรับผิดชอบของสาํนักงานสอบบัญชี โดยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 กาํหนดให้สาํนักงานมีภาระหน้าที�ในการจัดให้มีและคงไว้ซึ�งระบบการควบคุมคุณภาพเพื�อให้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า (ก) สาํนักงานและบุคลากรของสาํนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และ (ข) รายงานที�ออกโดยสํานักงานหรือผู้สอบบัญชีที� รับผิดชอบงานตรวจสอบมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์นั�น ๆ1 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี� อยู่บนหลักการที�ว่า สาํนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 (อ้างถึงย่อหน้าที� ก1) 3. ในบริบทของระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการนาํวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที�เกี�ยวข้องกับงานตรวจสอบไปปฏิบัติ และจัดหาข้อมูลที�เกี�ยวข้องให้แก่สาํนักงานเพื�อช่วยสนับสนุนระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัความเป็นอสิระ 4. กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบมีสทิธเิชื�อถือระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน เว้นแต่ข้อมูลจากสาํนักงานหรือแหล่งอื�นจะชี�แนะไว้เป็นอย่างอื�น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก2) วนัถอืปฏิบติั 5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี�  ให้ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
                                                           

1  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 “การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที�ให้บริการด้านการตรวจสอบ และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื�อมั�นอื�นตลอดจนบริการเกี�ยวเนื�อง” ย่อหน้าที� 11 
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วตัถุประสงค ์6. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือเพื�อนาํวิธปีฏบัิติในการควบคุมคุณภาพไปปฏบัิติในระดับของงานตรวจสอบ เพื�อให้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้สอบบัญชีว่า (ก) งานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และ (ข) รายงานของผู้สอบบัญชีที�ออกมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์นั�น ๆ คําจํากดัความ 7. เพื�อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปนี�มีความหมายดังนี�  (ก) ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบ2 หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื�นในสาํนักงานซึ�งเป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบและผลการปฏบัิติงานตรวจสอบนั�น และรับผิดชอบต่อรายงานของผู้สอบบัญชี และในบางสถานการณ์อาจเป็นผู้ที�มีอาํนาจหน้าที�ที�เหมาะสมจากองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานตามกฎหมาย หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล  (ข) การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการที�ออกแบบมาเพื�อจัดให้มีการประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์ ในหรือก่อนวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี เกี�ยวกับการใช้ดุลยพินิจที�สาํคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและข้อสรุปที�ได้ที�ใช้ในการจัดทาํรายงานของผู้สอบบัญชี กระบวนการการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบนี� ใช้สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการตรวจสอบอื�น (ถ้ามี) ที�สาํนักงานพิจารณาแล้วเหน็ว่าต้องมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ (ค) ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื�นในสาํนักงาน บุคคลภายนอกที�มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที�ประกอบด้วยบุคคลดังกล่าว ทั�งนี�  บุคคลนั�นต้องไม่เป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และ      มีประสบการณ์และอํานาจหน้าที�ที� เพียงพอและเหมาะสมในการประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการใช้ดุลยพินิจที�สาํคัญของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบและข้อสรุปที�ได้ที�ใช้ในการจัดทาํรายงานของผู้สอบบัญชี (ง) กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานทุกคนที�ปฏบัิติงานตรวจสอบ รวมถึงบุคคลอื�นที�ได้รับการว่าจ้างโดยสาํนักงานหรือสาํนักงานเครือข่ายซึ�งปฏิบัติงานตรวจสอบในงานตรวจสอบนั�น ทั�งนี�  ไม่รวมถึงผู้เชี�ยวชาญภายนอกสาํนักงานของผู้สอบบัญชี ที�ได้รับการว่าจ้างโดยสาํนักงานหรือสาํนักงานเครือข่าย3 
                                                           

2  ในกรณีที�เหมาะสม ให้อ้างอิงคาํว่า “ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบ” “หุ้นส่วน” และ “สาํนักงาน” กับคาํที�เหมือนกันในภาครัฐ 
3  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้ เชี� ยวชาญของผู้ สอบบัญชี” ย่อหน้าที�  6(ก) ให้คํานิยามของคําว่า “ผู้เชี�ยวชาญของผู้สอบบัญชี” 
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(จ) สาํนักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจาํกัด หรือองค์กรรูปแบบอื�นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉ) การตรวจทาน หมายถึง วิธีปฏบัิติที�ถูกออกแบบมาเพื�อให้ได้หลักฐานเกี�ยวกับการปฏบัิติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ในงานตรวจสอบที�เสรจ็สิ�นแล้ว (ช) กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง กิจการที�มีหุ้น ตราสารทุน หรือตราสารหนี�  ที�เสนอราคาหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีการซื� อขายภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื�นที�เทยีบเทา่ (ซ) การติดตามผล หมายถึง กระบวนการที�ประกอบด้วยการพิจารณาและการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานอย่างต่อเนื�อง รวมถึงการเลือกงานตรวจสอบที�เสรจ็สิ�นแล้วมาตรวจทานเป็นประจาํ ซึ�งออกแบบมาเพื�อให้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่าระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานได้มีการปฏบัิติอย่างมีประสทิธผิล (ฌ) สาํนักงานเครือข่าย หมายถึง สาํนักงานหรือหน่วยงานที�อยู่ในเครือข่าย (ญ) เครือข่าย หมายถึง โครงสร้างขนาดใหญ่ที� (1) มีวัตถุประสงค์ที�ให้ความช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั และ (2) มีวัตถุประสงค์ที�ชัดเจนเพื�อการทาํกาํไรหรือการปันส่วนค่าใช้จ่าย หรือมีการถือหุ้น การควบคุมหรือการบริหารร่วมกัน มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพร่วมกนั มีกลยุทธท์างธุรกจิร่วมกนั มีการใช้ชื�อทางการค้าร่วมกัน หรือมีทรัพยากรทางวิชาชีพที�เป็นส่วนสาํคัญร่วมกนั (ฎ) หุ้นส่วน หมายถึง บุคคลผู้มีอาํนาจหน้าที�กระทาํการผูกพันสาํนักงานในเรื�องที�เกี�ยวกับการปฏบัิติงานบริการทางวิชาชีพ (ฏ) บุคลากร หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงาน (ฐ) มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้อง (ฑ) ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้อง หมายถึง ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบและผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบต้องปฏบัิติตาม  (ฒ) พนักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพที�มิใช่หุ้นส่วน ทั�งนี� รวมถึงผู้เชี�ยวชาญที�สาํนักงานว่าจ้าง (ณ) บุคคลภายนอกที�มีคุณสมบัติเหมาะสม หมายถึง บุคคลภายนอกสาํนักงานที�มีความรู้และความสามารถที�จะปฏิบัติหน้าที�เป็นผู้สอบบัญชีที� รับผิดชอบงานตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น หุ้นส่วนจากสาํนักงานอื�น หรือพนักงานที�มีประสบการณ์ที�เหมาะสมขององค์กรวิชาชีพบัญชีที�มีสมาชิกที�อาจปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในอดีตได้ หรือขององค์กรที�ให้บริการการควบคุมคุณภาพที�เกี�ยวข้อง 
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ขอ้กําหนด ความรบัผดิชอบของผูน้าํต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ 8. ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพโดยรวมของงานตรวจสอบแต่ละงานที�ผู้สอบบัญชีผู้นั�นได้รับมอบหมาย (อ้างถึงย่อหน้าที� ก3) ขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณที
เกี
ยวขอ้ง 9. ตลอดระยะเวลาของงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที� รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องคงไว้ซึ� ง    ความระมัดระวัง โดยการสังเกตการณ์และการสอบถามที�จาํเป็น เพื�อให้ทราบถึงการไม่ปฏบัิติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณที� เกี�ยวข้องของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ      (อ้างถึงย่อหน้าที� ก4–ก5) 10. หากผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบได้รับทราบเรื�องต่าง ๆ จากระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานหรือจากแหล่งอื�น ที�แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบไม่ได้ปฏบัิติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้อง ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพิจารณาถึงการดําเนินการที�เหมาะสมโดยการขอคําปรึกษากับบุคลากรอื�นในสํานักงาน    (อ้างถึงย่อหน้าที� ก5) ความเป็นอิสระ 11. ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องได้มาซึ�งข้อสรุปเกี�ยวกับการปฏบัิติตามข้อกาํหนดเรื� องความเป็นอิสระที� เกี�ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในการนี� ผู้สอบบัญชีที� รับผิดชอบงานตรวจสอบต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที� ก5) (ก) ได้มาซึ�งข้อมูลที�เกี�ยวข้องจากสาํนักงานและสาํนักงานเครือข่าย (ถ้ามี) เพื�อระบุและประเมินสถานการณ์และความสมัพันธท์ี�ก่อให้เกดิอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ (ข) ประเมินข้อมูลเกี�ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี�ยวกับความเป็นอิสระของสาํนักงานที�พบ (ถ้ามี) เพื�อพิจารณาว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเป็นอสิระสาํหรับงานตรวจสอบนั�นหรือไม่ และ (ค) ดาํเนินการตามความเหมาะสมเพื�อกาํจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ โดยการใช้มาตรการการป้องกันหรือถอนตัวจากงานตรวจสอบนั�น หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการถอนตัวเหมาะสมและสามารถกระทําได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องรายงานการไม่สามารถแก้ไขเรื�องดังกล่าวให้สาํนักงานทราบทนัทเีพื�อการดาํเนินการที�เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที� ก6-ก7)    
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การตอบรบังานและการคงไวซึ้
งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานตรวจสอบ 12. ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพอใจว่าได้มีการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที�เหมาะสมเกี�ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซึ�งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานตรวจสอบแล้ว และต้องพิจารณาว่าข้อสรุปที�ได้จากเรื�องดังกล่าวมีความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที� ก8-ก9) 13. หากผู้สอบบัญชีที� รับผิดชอบงานตรวจสอบได้รับข้อมูลก่อนการตอบรับงานซึ�งอาจทาํให้สาํนักงานปฏเิสธงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อสาํนักงานทันที เพื�อให้สาํนักงานและผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบสามารถดาํเนินการที�จาํเป็นได้ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก9) การมอบหมายงานของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 14. ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพอใจว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และผู้เชี�ยวชาญ ของผู้สอบบัญชีที�มิได้เป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ (ถ้ามี) โดยรวมแล้วมีความรู้ความสามารถที�เหมาะสมที�จะ (ก) ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และ (ข) สามารถออกรายงานของผู้สอบบัญชีที�เหมาะสมกับสถานการณ์นั�น ๆ ได้ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก10-ก12) การปฏิบติังานตรวจสอบ การกาํหนดแนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏิบติังาน 15. ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องรับผิดชอบในเรื�องต่อไปนี�  (ก) การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบัิติงานของงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก13-ก15 และ ก20) (ข) รายงานของผู้สอบบัญชีที�เหมาะสมกบัสถานการณ์นั�น ๆ การสอบทาน 16. ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องรับผิดชอบให้การสอบทานเป็นไปตามนโยบายและวิธปีฏบัิติในการสอบทานของสาํนักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที� ก16-ก17 และ ก20) 17. ในหรือก่อนวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพอใจว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที� เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วโดยการสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบและการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบเพื�อสนับสนุนข้อสรุปที�ได้และเพื�อออกรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที� ก18-ก20)   
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การขอคําปรึกษา 18. ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้อง (ก) รับผิดชอบในฐานะกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบว่า มีการขอคาํปรึกษาอย่างเหมาะสมในเรื�องต่าง ๆ ที�ยากหรือที�มีข้อโต้แย้ง (ข) พอใจว่า สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบได้มีการขอคาํปรึกษาอย่างเหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว ทั�งภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกับกลุ่มอื�นในระดับที�เหมาะสมไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกสาํนักงาน (ค) พอใจว่า ลักษณะและขอบเขตของการขอคําปรึกษารวมทั�งข้อสรุปที�ได้จากการขอคาํปรึกษาดังกล่าว ได้มีการตกลงกบัผู้ให้คาํปรึกษาแล้ว และ (ง) พิจารณาว่า ได้มีการนําข้อสรุปที� ได้จากการขอคําปรึกษาดังกล่าวมาปฏิบัติแล้ว      (อ้างถึงย่อหน้าที� ก21-ก22) การสอบทานการควบคมุคณุภาพงานตรวจสอบ 19. สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการตรวจสอบอื�น (ถ้ามี) ที�ส ํานักงานพิจารณาแล้วเห ็นว่าต้องมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้อง (ก) พิจารณาว่าได้มีการแต่งตั�งผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบแล้ว (ข) ปรึกษาหารือเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญที�เกิดขึ�นระหว่างงานตรวจสอบ รวมถึงเรื�องต่าง ๆ ที�ตรวจพบระหว่างการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ กบัผู้สอบทานการควบคุม คุณภาพงานตรวจสอบ และ (ค) ไม่กาํหนดวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีจนกว่าการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบจะเสรจ็สิ�น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก23-ก25) 20. ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบต้องประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการใช้ดุลยพินิจที�สาํคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และข้อสรุปที�ได้ที�ใช้ในการจัดทาํรายงานของผู้สอบบัญชี การประเมินดังกล่าวต้องรวมถึง (ก) การปรึกษาหารือเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญกบัผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบ (ข) การสอบทานงบการเงินและร่างรายงานของผู้สอบบัญชี (ค) การสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบเกี�ยวกับการใช้ดุลยพินิจที�สาํคัญและข้อสรุปที�ได้ของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ และ (ง) การประเมินข้อสรุปที�ได้ที�ใช้ในการจัดทาํรายงานของผู้สอบบัญชี และการพิจารณาว่าร่างรายงานของผู้สอบบัญชีนั�นเหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที�  ก26-ก28 และ        ก30-ก32) 
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21. ในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบสําหรับการตรวจสอบงบการเงินของ  กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบต้องพิจารณาเรื�องต่อไปนี�  (ก) การประเมินเรื�องความเป็นอสิระของสาํนักงานในส่วนที�เกี�ยวข้องกับงานตรวจสอบโดยกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ (ข) มีการขอคาํปรึกษาอย่างเหมาะสมหรือไม่ในเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับความคิดเหน็ที�แตกต่าง หรือในเรื�องที�ยากหรือที�มีข้อโต้แย้ง และข้อสรุปที�ได้จากการขอคาํปรึกษาดังกล่าว และ (ค) เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที� เลือกมาเพื� อการสอบทานแสดงให้เห็นถึง       การปฏิบัติงานที�เกี�ยวกับการใช้ดุลยพินิจที�สาํคัญและสนับสนุนข้อสรุปที�ได้หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก29-ก32) ความคิดเห็นที�แตกต่าง 22. หากมีความคิดเห็นที�แตกต่างเกิดขึ� นภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือเกิดขึ� นกับผู้ให้คาํปรึกษา หรือเกิดขึ� นระหว่างผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบกับผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ (ถ้ามี) กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบต้องปฏบัิติตามนโยบายและวิธีปฏบัิติของสาํนักงานในการจัดการและแก้ปัญหาที�เกดิจากความคิดเหน็ที�แตกต่าง การติดตามผล 23. ระบบการควบคุมคุณภาพที�มีประสิทธิผล รวมถึง กระบวนการติดตามผลที�ออกแบบมาเพื�อให้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า นโยบายและวิธีปฏบัิติของสาํนักงานเกี�ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพนั�น เกี�ยวข้อง เพียงพอ และมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพิจารณาผลของกระบวนการติดตามผลของสาํนักงาน จากข้อมูลล่าสดุที�เผยแพร่ภายในสาํนักงานและสาํนักงานเครือข่ายอื�น ๆ (ถ้ามี) และต้องพิจารณาว่าข้อบกพร่องที�ระบุในข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่องานตรวจสอบหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก33-ก35) การจดัทําเอกสารหลกัฐาน 24. ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึเรื�องต่อไปนี� ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ4 (ก) ประเด็นที�พบที�เกี�ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องและประเดน็ดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างไร (ข) ข้อสรุปเกี�ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดเรื�องความเป็นอิสระที� เกี�ยวข้องกับงานตรวจสอบนั�น และข้อหารือต่าง ๆ กบัสาํนักงานที�สนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว (ค) ข้อสรุปที�ได้เกี�ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซึ� งความสัมพันธ์กับลูกค้าและ      งานตรวจสอบ 
                                                           

4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที� 8-11 และย่อหน้าที� ก6 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 8 TSA 220 

(ง) ลักษณะและขอบเขตของการขอคําปรึกษาและข้อสรุปที�ได้จากการขอคําปรึกษาที�เกดิขึ�นระหว่างการปฏบัิติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก36) 25. ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบต้องบันทกึสาํหรับงานตรวจสอบที�ได้สอบทานแล้ว ว่า (ก) วิธปีฏบัิติที�กาํหนดโดยนโยบายของสาํนักงานเกี�ยวกับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบได้มีการปฏบัิติตามแล้ว (ข) การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบได้เสร็จสิ� นลงในหรือก่อนวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี และ (ค) ผู้สอบทานไม่พบว่ามีเรื�องที�ยังไม่ได้รับการแก้ไขที�อาจเป็นเหตุให้ผู้สอบทานเชื�อว่า  การใช้ดุลยพินิจที�สาํคัญและข้อสรุปที�ได้ของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบนั�นไม่เหมาะสม 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื�น  ระบบการควบคุมคุณภาพและบทบาทของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 2) ก1. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 กล่าวถึงความรับผิดชอบของสาํนักงานในการจัดให้มีและคงไว้ซึ�งระบบการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ระบบการควบคุมคุณภาพรวมถึงนโยบายและวิธปีฏบัิติที�กล่าวถึงแต่ละองค์ประกอบต่อไปนี�  
• ความรับผิดชอบของผู้นาํต่อคุณภาพภายในสาํนักงาน 
• ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้อง 
• การตอบรับงานและการคงไว้ซึ�งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบเฉพาะราย 
• ทรัพยากรบุคคล 
• การปฏบัิติงานตรวจสอบ และ 
• การติดตามผล การเชื�อถือระบบการควบคมุคณุภาพของสาํนกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที� 4) ก2. เว้นแต่ข้อมูลจากสาํนักงานหรือองค์กรอื�นจะชี�แนะไว้เป็นอย่างอื�น กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบอาจเชื�อถือระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานในเรื�องต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 
• ความรู้ความสามารถของบุคลากร จากการจัดหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการของสาํนักงาน 
• ความเป็นอิสระ จากการรวบรวมและการสื�อสารข้อมูลเกี�ยวกับความเป็นอิสระที�เกี�ยวข้องของสาํนักงาน  
• การรักษาความสัมพันธก์ับลูกค้า จากระบบการตอบรับงานและการรับงานต่อเนื�องของสาํนักงาน 
• การปฏบัิติตามข้อบังคับทางกฎหมาย จากกระบวนการติดตามผลของสาํนักงาน ความรบัผดิชอบของผูน้าํต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 8) ก3. การกระทาํของผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบและข่าวสารที�เหมาะสมที�สื�อสารให้แก่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ ซึ�งเกี�ยวกับความรับผิดชอบต่อคุณภาพโดยรวมของงานตรวจสอบแต่ละงาน ให้เน้นเรื�อง (ก) ความสาํคัญต่อคุณภาพของงานตรวจสอบของ (1) การปฏบัิติงานที�เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง (2) การปฏบัิติตามนโยบายและวิธีปฏบัิติเกี�ยวกับการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน ที�เกี�ยวข้อง (3) การเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีที�เหมาะสมกบัสถานการณ์นั�น ๆ และ (4) ความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในการเสนอประเดน็ปัญหา    โดยไม่ต้องเกรงกลัวการตอบโต้ และ (ข) ข้อเทจ็จริงที�ว่าคุณภาพเป็นสิ�งจาํเป็นในการปฏบัิติงานตรวจสอบ  



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 10 TSA 220 

ขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณที
เกี
ยวขอ้ง  การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณที�เกี �ยวขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที� 9) ก4. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ�งรวมถึง (ก) ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที�ยงธรรม และความซื�อสตัย์สจุริต (ข) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบัิติงาน (ค) การรักษาความลับ (ง) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ (จ) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลที�ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบัิติหน้าที�ให้ และ (ฉ) ความรับผิดชอบต่อเพื�อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั�วไป คาํจาํกดัความของคาํว่า “สาํนักงาน” “เครือข่าย” และ “สาํนักงานเครือข่าย” (อ้างถึงย่อหน้าที� 9-11) ก5. คาํจาํกัดความของคาํว่า “สาํนักงาน” “เครือข่าย” และ “สาํนักงานเครือข่าย” ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจแตกต่างจากคาํจาํกัดความที�กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี�  ตัวอย่างเช่น จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้คาํจาํกัดความของคาํว่า “สาํนักงาน” ว่าเป็น (ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจาํกดัของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ข) กจิการที�ควบคุมบุคคลหรือกิจการดังกล่าวโดยการถือหุ้น การบริหาร หรือโดยวิธอีื�น และ (ค) กิจการที�ถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกิจการดังกล่าวโดยการถือหุ้น การบริหาร หรือโดย  วิธอีื�น จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคาํแนะนาํเกี�ยวกับคาํว่า “เครือข่าย” และ “สาํนักงานเครือข่าย” ด้วย  ในการปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที� 9-11 คาํจาํกัดความในข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องนาํมาใช้เมื�อมีความจาํเป็นที�จะต้องตีความข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณเหล่านั�น อุปสรรคต่อความเป็นอิสระ (อ้างถึงย่อหน้าที� 11 (ค)) ก6. ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบอาจพบว่ามีอุปสรรคต่อความเป็นอสิระในงานตรวจสอบ ซึ�งมาตรการการป้องกันอาจไม่สามารถกาํจัดหรือลดอุปสรรคนั�นให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ ในกรณีดังกล่าว ตามที�กาํหนดในย่อหน้าที� 11 (ค) ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องรายงานต่อบุคลากรที�เกี�ยวข้องภายในสาํนักงานเพื�อพิจารณาการดาํเนินการที�เหมาะสม ซึ�งอาจรวมถึงการกาํจัดการกระทาํหรือผลประโยชน์ที�ก่อให้เกิดอุปสรรคนั�น หรือการถอนตัวจากงานตรวจสอบสอบบัญชีนั�น หากการถอนตัวสามารถกระทาํได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง   
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ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ ก7. มาตรการทางกฎหมายอาจรักษาไว้ซึ�งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐหรือสํานักงานสอบบัญชีที�ปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐในฐานะของผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย อาจต้องปรับวิธีการเพื�อส่งเสริมการปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที� 11 ทั�งนี� อาจรวมถึงการเปิดเผยในรายงานสาธารณะถึงสถานการณ์ที�เกิดขึ�นในกรณีที�กฎหมายของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐไม่อนุญาตให้ถอนตัวจากงานตรวจสอบ ซึ�งหากเป็นการตรวจสอบในภาคเอกชนแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวอาจนาํไปสู่การถอนตัวของผู้สอบบัญชีได้  การตอบรบังานและการคงไวซึ้
งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 12) ก8. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 กาํหนดให้สาํนักงานได้มาซึ�งข้อมูลที�พิจารณาแล้วเหน็ว่าจาํเป็นในแต่ละสถานการณ์ก่อนการตอบรับงานตรวจสอบกับลูกค้ารายใหม่ หรือเมื�อตัดสินใจว่าจะรับงานตรวจสอบกับลูกค้ารายเดิมต่อไปหรือไม่ และเมื�อพิจารณารับงานตรวจสอบใหม่กับลูกค้ารายเดิม5 ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบอาจใช้ข้อมูลเช่นที�จะกล่าวต่อไปนี�  ช่วยในการพิจารณาว่าข้อสรุปที�ได้เกี�ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซึ�งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานตรวจสอบมีความเหมาะสมหรือไม่ 
• ความซื�อสตัย์สุจริตของเจ้าของกจิการ ผู้บริหารหลัก และผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลของกจิการ 
• กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบและมีความสามารถที�จาํเป็น ซึ�งรวมถึงเวลาและทรัพยากรหรือไม่ 
• สาํนักงานและกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบสามารถปฏบัิติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องหรือไม่ และ 
• เรื�องสาํคัญต่าง ๆ ที�พบในระหว่างงานตรวจสอบปัจจุบันหรืองานตรวจสอบครั�งก่อน และผลกระทบของเรื�องดังกล่าวต่อการคงไว้ซึ�งความสัมพันธ ์ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั (อ้างถึงย่อหน้าที� 12-13) ก9. ในภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับแต่งตั�งตามวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย ดังนั�นข้อกาํหนดและข้อพิจารณาบางประการเกี�ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซึ�งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานตรวจสอบตามที�กาํหนดไว้ในย่อหน้าที� 12 และ 13 และ ก8 อาจไม่เกี�ยวข้องในกรณีนี�  อย่างไรกต็าม ข้อมูลที�รวบรวมได้จากกระบวนการดังกล่าวอาจมีประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐในการประเมินความเสี�ยงและการเสนอรายงาน  

                                                           

5  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 ย่อหน้าที� 27ก 
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การมอบหมายงานของกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 14) ก10. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงบุคคลที�มีความเชี�ยวชาญโดยเฉพาะในด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี ไม่ว่าบุคคลนั�นจะได้รับการว่าจ้างโดยสาํนักงานหรือเป็นพนักงานของสาํนักงาน (ถ้ามี) ที�ปฏิบัติงานในงานตรวจสอบนั�น อย่างไรกต็าม บุคคลที�มีความเชี�ยวชาญดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหากการมีส่วนร่วมของบุคคลดังกล่าวใน งานตรวจสอบเป็นเพียงการให้คาํปรึกษาเท่านั�น มาตรฐานฉบับนี� ได้กล่าวถึงการขอคาํปรึกษาไว้ในย่อหน้าที� 18 และ ก21-ก22 ก11. ในการพิจารณาความรู้ความสามารถที�เหมาะสมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยรวม ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบอาจพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น 
• ความเข้าใจและประสบการณ์จริงในงานตรวจสอบที�มีลักษณะและความซับซ้อนใกล้เคียงกนั โดยพิจารณาจากการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในงานที�เหมาะสม 
• ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ และข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
• ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านรวมถึงความเชี�ยวชาญด้านสารสนเทศที�เกี�ยวข้อง และความเชี�ยวชาญเฉพาะเรื�องในด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี 
• ความรู้เกี�ยวกบัอุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องที�ลูกค้าดาํเนินธุรกจิอยู่ 
• ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
• ความเข้าใจนโยบายและวิธปีฏบัิติเกี�ยวกบัการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั ก12. ในภาครัฐ ความรู้ความสามารถที�เหมาะสมเพิ�มเติมอาจรวมถึงทักษะที�จาํเป็นในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามข้อกาํหนดด้านการตรวจสอบในแต่ละประเทศ ความรู้ความสามารถดังกล่าวอาจรวมถึงความเข้าใจในการจัดทาํรายงานที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานที�ออกกฎหมายหรือหน่วยงานกาํกับดูแลอื�นหรือการรายงานต่อสาธารณชน ขอบเขตของการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐที�กว้างขึ�นอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น บางแง่มุมของการตรวจสอบการปฏบัิติงาน หรือการประเมินที�ครอบคลุมการปฏบัิติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานที�มีอาํนาจอื�น และการป้องกนัและการตรวจจับการทุจริตและการคอรัปชั�น 
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การปฏิบติังานตรวจสอบ การกาํหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที� 15 (ก)) ก13. การกาํหนดแนวทางของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เกี�ยวข้องกับการแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบทราบเกี�ยวกบัเรื�องต่าง ๆ  เช่น 
• ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ รวมถึงความจาํเป็นที�จะต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้อง และต้องวางแผนและปฏบัิติงานตรวจสอบโดยใช้การสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามที�กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2006  
• ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนแต่ละคน ในกรณีที�มีหุ้นส่วนมากกว่าหนึ�งคนมีส่วนร่วมในการปฏบัิติงานตรวจสอบ 
• วัตถุประสงค์ของงานที�จะทาํ 
• ลักษณะธุรกจิของกจิการ 
• ประเดน็ต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัความเสี�ยง 
• ปัญหาที�อาจพบ 
• วิธปีฏบัิติงานตรวจสอบโดยละเอยีด การปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มที�มีประสบการณ์น้อยกว่าถามคาํถามกบัสมาชิกในกลุ่มที�มีประสบการณ์มากกว่า ทาํให้เกดิการสื�อสารที�เหมาะสมขึ�นภายในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ ก14. การทาํงานร่วมกนัและการฝึกอบรมที�เหมาะสมช่วยให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบที�มีประสบการณ์น้อยกว่าเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที�ได้รับมอบหมายได้อย่างชัดเจน ก15. การควบคุมดูแล รวมถึงเรื�องต่าง ๆ เช่น 
• การติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ 
• การพิจารณาความรู้และความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ รวมถึงการพิจารณาว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานหรือไม่ มีความเข้าใจในคาํสั�งที�ได้รับหรือไม่ และได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที�วางไว้สาํหรับงานนั�นหรือไม่ 
• การพิจารณาและตัดสินใจเรื�องที�สาํคัญต่าง ๆ ที�พบระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ การพิจารณาความสาํคัญของเรื�องดังกล่าว และการปรับเปลี�ยนแผนงานที�วางไว้อย่างเหมาะสม 
• การระบุเรื�องต่าง ๆ เพื� อการขอคําปรึกษาหรือเพื�อการพิจารณาโดยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบที�มีประสบการณ์มากกว่าในระหว่างการปฏบัิติงานตรวจสอบ 

                                                           

6  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน   การสอบบัญชี” ย่อหน้าที� 15 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 14 TSA 220 

การสอบทาน ความรับผิดชอบการสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที� 16) ก16. ภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 การพิจารณานโยบายและวิธีปฏบัิติเกี�ยวกับความรับผิดชอบในการสอบทานของสาํนักงานอยู่บนพื� นฐานที�ว่า งานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที�มีประสบการณ์น้อยกว่าจะถูกสอบทานโดยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที�มีประสบการณ์มากกว่า7 ก17. การสอบทาน รวมถึงการพิจารณาว่า 
• ได้มีการปฏบัิติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม่ 
• ได้มีการนาํเรื�องที�สาํคัญต่าง ๆ มาพิจารณาแล้วหรือไม่ 
• ได้มีการขอคาํปรึกษาที�เหมาะสมและได้มีการบันทกึและนาํข้อสรุปที�ได้ไปปฏบัิติหรือไม่ 
• มีความจาํเป็นที�จะต้องปรับเปลี�ยนลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตงานตรวจสอบที�ทาํหรือไม่ 
• งานตรวจสอบที�ทาํสนับสนุนข้อสรุปที�ได้และได้ถูกบันทกึไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
• หลักฐานที�ได้รับเพียงพอและเหมาะสมที�จะสนับสนุนรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และ 
• ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบแล้วหรือไม่ การสอบทานงานโดยผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 17) ก18. การสอบทานเรื�องต่อไปนี�อย่างทนัท่วงทโีดยผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบในขั�นตอนที�เหมาะสมในระหว่างงานตรวจสอบ จะทาํให้ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบสามารถแก้ปัญหาในเรื�องที�สาํคัญต่าง ๆ ได้อย่างทนัทว่งท ีและเป็นที�พอใจในหรือก่อนวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
• การใช้ดุลยพินิจในเรื�องที�สาํคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเรื�องที�เกี�ยวกับเรื�องที�ยากหรือที�มี ข้อโต้แย้งที�พบระหว่างการตรวจสอบ 
• ความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญ และ 
• เรื�องอื�น ๆ ที�ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบเหน็ว่าสาํคัญ ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบไม่จาํเป็นต้องสอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบทั�งหมด แต่กอ็าจกระทาํเช่นนั�นได้ อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องบันทกึขอบเขตและระยะเวลาของการสอบทานตามที�กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2308 ก19. ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบคนใหม่ที�มารับช่วงงานตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ อาจนาํวิธีปฏบัิติเกี�ยวกับการสอบทานตามที�กล่าวไว้ในย่อหน้าที� ก18 มาใช้ในการสอบทานงานที�ทาํมาก่อนวันที�เข้ามารับช่วงงาน เพื�อเป็นการยอมรับต่อหน้าที�ความรับผิดชอบในฐานะที�เป็นผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบ 

                                                           

7  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 ย่อหน้าที� 33 
8  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที� 9(ค) 
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ขอ้พิจารณาที�เกี �ยวขอ้งเมื�อมีการใชส้มาชิกในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบที�มีความเชี �ยวชาญเฉพาะเรื�องในดา้นการบญัชีหรือการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที� 15-17) ก20. เมื �อม ีการใช้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏ ิบัต ิงานตรวจสอบที �ม ีความเชี�ยวชาญเฉพาะเรื�อง               ในด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบผู้นั�น อาจรวมถึงเรื�องต่าง ๆ เช่น 
• การตกลงร่วมกบัสมาชิกผู้นั�นถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของงานและบทบาทหน้าที�ของสมาชิกผู้นั�น รวมถึงลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของการสื�อสารระหว่างสมาชิกผู้นั�นกบัสมาชิกคนอื�น ๆ ในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ 
• การประเมินความเพียงพอของงานของสมาชิกผู้นั�น รวมถึงความเกี�ยวข้องและความสมเหตุสมผลของสิ�งที�ตรวจพบหรือข้อสรุปของสมาชิกผู้นั�น และความสอดคล้องกับหลักฐานการสอบบัญชีอื�น การขอคําปรึกษา (อ้างถึงย่อหน้าที� 18) ก21. การขอคาํปรึกษาที�มีประสิทธิผลเกี�ยวกับเรื�องเฉพาะด้าน จรรยาบรรณ หรือเรื�องอื�น ๆ ที�สาํคัญภายในสาํนักงานหรือภายนอกสาํนักงาน (ในบางกรณี) จะเกดิขึ�นได้เมื�อผู้ให้คาํปรึกษา 
• ได้รับข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวข้องทั�งหมดซึ�งจะทาํให้ผู้ให้คาํปรึกษาสามารถให้คําปรึกษาที�เหมาะสม 
• มีความรู้ วัยวุฒิและประสบการณ์ที�เหมาะสม ก22. อาจเป็นการเหมาะสมที�กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะขอคําปรึกษาจากภายนอกสํานักงาน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที�สาํนักงานขาดทรัพยากรภายในที�เหมาะสม กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบอาจใช้ประโยชน์จากบริการให้คาํปรึกษาจากสาํนักงานอื�น หรือจากองค์กรวิชาชีพและองค์กรกาํกบัดูแลทางกฎหมาย หรือจากองค์กรธุรกจิที�ให้บริการการควบคุมคุณภาพที�เกี�ยวข้อง การสอบทานการควบคมุคณุภาพงานตรวจสอบ  การเสร็จสิ� นการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบก่อนวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที� 19 (ค)) ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กําหนดให้รายงานของผู้สอบบัญชีต้อง       ไม่ลงวันที�ก่อนวันที�ที� ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื� อการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน9 ในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือในกรณีที�งานตรวจสอบเข้าหลักเกณฑ์ของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ การสอบทานดังกล่าวจะช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าได้รับหลักฐานที�เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ 

                                                           

9  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที� 49 
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ก24. การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบอย่างทนัท่วงทใีนขั�นตอนที�เหมาะสมในระหว่างงานตรวจสอบ จะทาํให้ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบสามารถแก้ปัญหาในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญได้อย่างทนัท่วงทแีละเป็นที�พอใจในหรือก่อนวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี ก25. การเสร็จสิ� นการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ หมายถึงการที�ผู้สอบทาน     การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบปฏิบัติงานเสร็จสิ�นตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที� 20-21 และในบางกรณี รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดในย่อหน้าที� 22 เอกสารหลักฐานของ     การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบในส่วนของการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั�นสุดท้ายอาจเสรจ็สมบูรณ์ภายหลังวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ�งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ได้ให้ข้อกาํหนดและแนวปฏบัิติเกี�ยวกบัเรื�องนี� 10 ลักษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ  (อ้างถึงย่อหน้าที� 20) ก26. การคงไว้ซึ�งความระมัดระวังต่อสถานการณ์ที�เปลี�ยนไปจะทาํให้ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบสามารถระบุสถานการณ์ที�จําเป็นต้องมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบได้ แม้ว่าการสอบทานดังกล่าวจะไม่จาํเป็นในช่วงเริ�มต้นงานตรวจสอบ ก27. ขอบเขตของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบอาจขึ� นอยู่กับความซับซ้อนของงานตรวจสอบนั�นว่า กิจการที�ตรวจสอบเป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และความเสี�ยงที�รายงานของผู้สอบบัญชีอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นั�น ๆ ทั�งนี�      การปฏบัิติงานการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบไม่ได้ลดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบที�มีต่องานตรวจสอบและการปฏบัิติงานตรวจสอบนั�น ก28. เมื�อนํามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70111 ไปปฏิบัติใช้ ข้อสรุปที�ได้โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในการกาํหนดแบบรายงานของผู้สอบบัญชีจะรวมถึงการตัดสนิใจเรื�องต่อไปนี�  
• เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบที�ถูกรวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
• หากมีกรณีที�เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบที�จะไม่ถูกสื�อสารไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ย่อหน้าที� 14 และ 
• ถ้าเหมาะสม การระบุว่าไม่มีเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบที�จะสื�อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของกจิการและการตรวจสอบ นอกจากนี�  การสอบทานร่างรายงานของผู้สอบบัญชีตามย่อหน้าที�  20(ข) รวมถึงการพิจารณาร่างถ้อยคาํที�บรรยายในวรรคเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ  

                                                           

10  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที� 14-16 
11 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื�อสารเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  
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การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์       (อ้างถึงย่อหน้าที� 21) ก29. ในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาจมีการพิจารณาเรื� องอื�น ๆ ที� เกี�ยวข้องกับการประเมินการใช้ดุลยพินิจที�ส ําคัญของ      กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ ซึ�งรวมถึง 
• ความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญที�พบในระหว่างการตรวจสอบตามที�กาํหนดไว้ในมาตรฐาน           การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)12 และการตอบสนองต่อความเสี�ยงดังกล่าวตาม  ที�กําหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33013 รวมถึงการประเมินและการตอบสนองของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต่อความเสี�ยงจากการทุจริตตามที�กาํหนดไว้ในมาตรฐาน การสอบบัญชี รหัส 24014  
• การใช้ดุลยพินิจ โดยเฉพาะที�เกี�ยวกบัความมีสาระสาํคัญและความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญ 
• ความสาํคัญของและการจัดการกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบในระหว่างการตรวจสอบ ทั�งที�ได้รับการแก้ไขแล้วและที�ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
• เรื�องต่าง ๆ ที�จะแจ้งต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล และหน่วยงานอื�น   (ในบางกรณี) เช่น หน่วยงานกาํกบัดูแลทางกฎหมาย เรื�องอื�น ๆ เหล่านี� อาจนาํไปใช้กับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบของ  การตรวจสอบงบการเงินของกจิการอื�น ๆ ได้ ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสถานการณ์นั�น ๆ  ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ (อ้างถึงย่อหน้าที� 20-21) ก30. นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว      การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบยังจาํเป็นสาํหรับการตรวจสอบที�เข้าหลักเกณฑ์ที�กาํหนดโดยสาํนักงานที�กาํหนดให้งานตรวจสอบต้องได้รับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบด้วย ในบางกรณี อาจไม่มีงานตรวจสอบใดเลยของสาํนักงานที�เข้าหลักเกณฑ์ต้องได้รับการสอบทานดังกล่าว ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้างถึงย่อหน้าที� 20-21) ก31. ในภาครัฐ ผู้สอบบัญชีที�ได้รับแต่งตั�งตามวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ผู้ตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลอื�นที�มีคุณสมบัติเหมาะสมที�ได้รับแต่งตั�งในฐานะของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน) อาจปฏิบัติหน้าที�ในลักษณะเดียวกันกับผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบ โดยมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐได้ ในกรณีที�มีสถานการณ์ดังกล่าว 

                                                           

12 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง      อนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ”  
13  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้” 
14  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” 
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การเลือกผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบควรรวมถึงการพิจารณาความจาํเป็นเกี�ยวกบัความเป็นอสิระจากหน่วยงานที�ถูกตรวจสอบ และความสามารถในการประเมินอย่างมีหลักเกณฑข์องผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ก32. กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามที�อ้างถึงในย่อหน้าที� 21 และ ก29 มักไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ อย่างไรกต็าม อาจมีองค์กรในภาครัฐอื�นที�มีความสาํคัญเพราะขนาดความซับซ้อน หรือการเป็นที�สนใจของสาธารณะ ซึ� งทําให้องค์กรนั�นมีผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น รัฐวิสาหกิจและองค์กรที�เกี�ยวกับสาธารณูปโภค การเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�อง ในภาครัฐอาจทาํให้เกิดองค์กรที�มีความสาํคัญในรูปแบบใหม่ แม้ว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนในการประเมินความสาํคัญ แต่ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐต้องประเมินว่าองค์กรใดอาจมีความสาํคัญเพียงพอที�ควรจัดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ การติดตามผล (อ้างถึงย่อหน้าที� 23) ก33. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 กาํหนดให้สาํนักงานจัดให้มีกระบวนการติดตามผลที�ออกแบบมาเพื�อให้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า นโยบายและวิธปีฏบัิติที�เกี�ยวข้องกับระบบการควบคุมคุณภาพนั�น เกี�ยวข้อง เพียงพอ และมีการปฏิบัติอย่างมีประสทิธผิล15  ก34. ในการพิจารณาข้อบกพร่องที�อาจมีผลกระทบต่องานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที� รับผิดชอบ   งานตรวจสอบอาจพิจารณามาตรการที�สาํนักงานใช้ในการแก้ไขสถานการณ์นั�น ซึ�งผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบพิจารณาว่าเพียงพอในบริบทของงานตรวจสอบนั�น ก35. ข้อบกพร่องในระบบควบคุมคุณภาพของสาํนักงานไม่ได้เป็นข้อบ่งชี� ว่างานตรวจสอบงานใด  งานหนึ�งไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง หรือเป็น    ข้อบ่งชี� ว่ารายงานของผู้สอบบัญชีนั�นไม่เหมาะสม การจดัทําเอกสารหลกัฐาน เอกสารหลกัฐานเกี�ยวกบัการขอคําปรึกษา (อ้างถึงย่อหน้าที� 24 (ง))  ก36. เอกสารหลักฐานเกี�ยวกบัการขอคาํปรึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพอื�นในเรื�องต่าง ๆ ที�ยากหรือที�มีข้อโต้แย้ง ที�มีความครบถ้วนและมีรายละเอยีดเพียงพอ จะช่วยให้เกดิความเข้าใจเกี�ยวกบั 
• ประเดน็ที�นาํไปขอคาํปรึกษา และ 
• ผลของการขอคาํปรึกษา รวมถึงการตัดสินใจ เหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าว และการนาํการตัดสนิใจดังกล่าวไปปฏบัิติ  

                                                           

15 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที� 1 ย่อหน้าที� 48 


