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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐาน 

1. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ีใช้ปฎิบัติกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างมีสมเหตุสมผลที่

จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
1
 เพ่ือรายงานเกี่ยวกับการควบคุมที่องค์กรอื่นแก่กิจการ

ผู้ใช้บริการที่ให้บริการ เม่ือการควบคุมน้ันเป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดท า

รายงานทางการเงินของกจิการผู้ใช้บริการ มาตรฐานน้ีท าให้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402
2
 

มีความสมบูรณ์โดยรายงานที่จัดท าข้ึนตามมาตรฐานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ีสามารถให้หลักฐานที่

เหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

2. แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ก าหนดว่า งานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจเป็น “งานที่ให้ความ

เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล” หรือ “งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด” และงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

อาจเป็น “งานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่น” หรือ “งานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้

ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง”
3
 มาตรฐานฉบับน้ีใช้กับงานที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

ต่อค ารับรองของบุคคลอื่นอย่างสมเหตุสมผล
4
 

3. มาตรฐานน้ีใช้เม่ือองค์กรที่ให้บริการรับผิดชอบต่อ หรือสามารถระบุเกี่ยวกับการความเหมาะสม

ในการออกแบบการควบคุม มาตรฐานน้ีไม่ใช้กบังานที่ให้กบัความเช่ือม่ันที่ 

(ก) รายงานว่าการควบคุมในองค์กรที่ให้บริการมีการถือปฏบัิติตามที่กล่าวไว้หรือไม่ หรือ 

(ข) รายงานการควบคุมในองค์กรที่ ให้บริการนอกเหนือจากการควบคุมที่ เกี่ยวกับ 

การบริการ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของกิจการที่ใช้

บริการที่ เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การควบคุมซ่ึงส่งผลต่อ 

การผลิตและการควบคุมคุณภาพของกจิการที่ใช้บริการ) 

มาตรฐานน้ีก าหนดแนวทางส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันตามก าหนดของมาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2) 

4. นอกเหนือจากการออกรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุม ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการอาจได้รับการว่างจ้างให้เสนอรายงานต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกบัมาตรฐานฉบับน้ี 

(ก) รายงานต่อรายการค้าหรือยอคงเหลือของกิจการผู้ใช้บริการที่เกบ็รักษาไว้โดยองค์กรที่

ให้บริการ หรือ 

(ข) รายงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ 

                                                        

1
  มาตรฐานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) เรื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบ

หรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดตี ย่อหน้าที่ 12(ต) 
2
  มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณทีี่กจิการใช้บริการจากองคก์รอื่น 

3
  มาตรฐานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 12 

4
  ย่อหน้า 13 และ 53(ฎ) ของมาตรฐานฉบบันี้  
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ความสมัพันธ์กบัมาตรฐานงานทีใ่หค้วามเชือ่มั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ประกาศอื่นของวิชาชีพ 

และขอ้ก าหนดอื่น 

5. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการถูกก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานให้ความเช่ือมั่น  

รหัส 3000 (ปรับปรุง) และมาตรฐานงานให้ความเช่ือมั่นฉบับน้ีเมื่อปฏิบัติงานให้ความ

เช่ือม่ันต่อการควบคุมองค์กรที่ใช้บริการ มาตรฐานน้ีขยายความแต่ไม่ได้น ามาใช้แทน

มาตรฐานงานให้ความเช่ือมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) โดยเกี่ยวกับการน ามาตรฐานงานให้

ความเช่ือมั่นรหัส 3000 (ปรับปรุง) ไปปฏิบัติในงานให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล

เกี่ยวกบัการรายงานต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ  

6. การปฎิบัติตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ่ึงรวมถึงคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

เกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันในส่วน ก และ ส่วน ข หรือปฏบัิติตามข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น 

หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นตามที่ก  าหนด
5
 และยังก าหนดให้หัวหน้า

ผู้รับผิดชอบงานต้องอยู่ในส านักงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
6
 

หรือตามข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 

วนัถอืปฎิบติั 

7. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ีให้ถือปฎิบัติส าหรับรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการโดยครอบคลุมระยะที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

8. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ มีดังน้ี 

(ก) ได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลในสาระส าคัญหรือไม่ในเร่ืองดังต่อไปน้ีตามเกณฑท์ี่

เหมาะสม 

(1) ค าอธิบายแสดงระบบขององค์กรที่ให้บริการได้รับการออกแบบและใช้ปฏิบัติ

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้โดยถูกต้องตามที่ควร (ในกรณีรายงานประเภท 1 

ณ วันที่ที่ระบุไว้) 

                                                        

5
  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 3(ก) 20 และ 34 

6
  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 3(ข) และ 31(ก) มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ และการสอบทานงบการเงิน และ 

งานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง” 
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(2) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธิบาย

มีการออกแบบอย่างเหมาะสมตลอดช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ (ในกรณีรายงาน

ประเภท 1 ณ วันที่ที่ระบุไว้) 

(3) การควบคุมน้ันได้รับการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ก  าหนดไว้ใน

ค าอธบิายขององค์กรที่ให้บริการตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

(ข) รายงานเกี่ยวเน่ืองกบัเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีที่ให้บริการตรวจพบ 

ค านยิาม 

9. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) วิธแียกออกจากกนั วิธกีารจัดการเกี่ยวกบัการบริการที่ให้โดยองค์กรที่ให้บริการช่วง ซ่ึง

ค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ รวมถึงลักษณะของกิจกรรมที่ปฎิบั ติ  

โดยองค์กรอื่นที่รับช่วงการให้บริการ แต่ไม่รวมวัตถุประสงค์ของการควบคุม และการ

ควบคุมที่เกี่ยวข้องขององค์กรอื่นที่รับช่วงการให้บริการ และไม่รวมอยู่ในขอบเขตของ

งานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ทั้งน้ี ค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

และขอบเขตของงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการรวมถึงการควบคุมที่องค์กร

ที่ให้บริการใช้ในการติดตามความมีประสิทธิผลของการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ

ช่วง ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบทานรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุมขององค์กรที่

รับช่วงให้บริการโดยองค์กรที่ให้บริการ 

(ข) การควบคุมของกิจการผู้ใช้บริการ  การควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ สันนิษฐานว่าใน

การออกแบบการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการจะถูกปฏบัิติโดยกจิการผู้ใช้ ซ่ึงถ้าจ าเป็น

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม การควบคุมน้ีจะถูกระบุในค าอธบิายระบบ 

(ค) วัตถุประสงค์การควบคุม เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของลักษณะเฉพาะของการควบคุม 

วัตถุประสงค์การควบคุมเกี่ยวข้องกบัการก าหนดการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง 

(ง) การควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ การควบคุมเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมซ่ึงถูกครอบคลุมถึงโดยรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ       

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3) 

(จ) การควบคุมขององค์กรผู้ให้บริการช่วง การควบคุมขององค์กรผู้ให้บริการช่วง ซ่ึงให้

ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(ฉ) เกณฑ ์ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินค่าหรือวัดค่าในเร่ืองที่ท  า ซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ช้ีวัดส าหรับ

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล หากเกี่ยวข้อง  

(ช) วิธีรวมเข้าด้วยกัน วิธีการจัดการเกี่ยวกับการบริการที่โดยองค์กรผู้ให้บริการช่วง ซ่ึง

ค าอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการรวมถึงลักษณะของการให้บริการ วัตถุประสงค์

ของการควบคุมและการควบคุมที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วง และ

รวมอยู่ในขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก4) 
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(ซ) หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้ความเช่ือมั่นและให้

ค าปรึกษาที่ ถูกก าหนดให้เพ่ือวัดค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพของการก ากับดูแล

องค์กร การจัดการความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน 

(ฌ) ผู้ตรวจสอบภายใน บุคคลผู้ปฏบัิติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบ

ภายในอาจอยู่ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่มีระดับเทา่กนั 

(ญ) รายงานต่อค าอธิบายและการออกแบบการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ (อ้างถึงใน

มาตรฐานนี้ เป็น “รายงานประเภท 1”) โดยรายงานน้ีประกอบด้วย  

(1) ค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

(2) ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อกัษรขององค์กรที่ให้บริการ 

(ก)  ค าอธิบายแสดงระบบขององค์กรที่ให้บริการซ่ึงมีการออกแบบ และใช้

ปฏบัิติ ณ วันที่ที่ระบุไว้ ในสาระส าคัญตามเกณ์ที่เหมาะสม 

(ข)  การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ก  าหนดไว้ใน

ค าอธิบายมีการออกแบบอย่างเหมาะสม ณ วันที่ที่ระบุไว้ในสาระส าคัญ

ตามเกณ์ที่เหมาะสม 

(3) รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงให้ข้อสรุป

ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกบัเร่ืองที่กล่าวในข้อ (2) (ก) (ข) ข้างต้น 

(ฎ) รายงานต่อค าอธบิาย การออกแบบ และความมีประสทิธผิลของการควบคุมขององค์กรที่

ให้บริการ (อ้างถึงในมาตรฐานน้ีเป็น “รายงานประเภท 2”) โดยรายงานน้ีประกอบด้วย  

(1) ค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

(2) ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อกัษรขององค์กรที่ให้บริการ 

(ก)  ค าอธิบายแสดงระบบขององค์กรที่ให้บริการซ่ึงมีการออกแบบ และ 

ใช้ปฏบัิติตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในสาระส าคัญตามเกณ์ที่เหมาะสม 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ก  าหนดไว้ใน

ค าอธิบายมีการออกแบบอย่างเหมาะสม ตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้ใน

สาระส าคัญตามเกณ์ที่เหมาะสม และ 

(ค) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธบิาย

มีการปฏบัิติอย่างมีประสทิธิผลตลอดช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในสาระส าคัญ

ตามเกณ์ที่เหมาะสม 

(3) รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

(ก) ให้ข้อสรุปความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวในข้อ (2) 

(ก) – (ค) ข้างต้น 

(ข) รวมถึงค าอธิบายของการทดสอบและผลของการทดสอบของผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการ 
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(ฏ) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้ให้รายงานที่ ให้ 

ความเช่ือม่ันต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการตามการร้องขอขององค์กรที่

ให้บริการ 

(ฐ) องค์กรที่ให้บริการ องค์กรอื่น (หรือส่วนงานขององค์กรอื่น) ที่ให้บริการกับกิจการที่ใช้

บริการซ่ึงเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในอันเกี่ยวเน่ืองกับการรายงาน

การเงินของกจิการที่ใช้บริการ 

(ฑ) ระบบขององค์กรที่ให้บริการ นโยบายและวิธีการปฎิบัติงานที่มีการออกแบบ น าไปใช้

ปฏบัิติโดยองค์กรที่ให้บริการเพ่ือให้บริการแก่กิจการผู้ใช้บริการ ซ่ึงรายงานที่ให้ความ

เช่ือมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการครอบคลุมถึงบริการดังกล่าว ทั้งน้ี  

ค าอธบิายระบบที่จัดท ารวมถึงการระบุถึงบริการที่ครอบคลุม ช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีในรายงานประเภท 1 ระบุถึงวันที่ที่เกี่ยวเน่ืองกบัค าอธบิายน้ัน 

(ฒ) ข้อความขององค์กรที่ให้บริการ ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวถึง

ในย่อหน้าที่ 9 (ฎ)(2) (หรือย่อหน้าที่ 9 (ญ)(2) ในกรณีที่เป็นรายงานประเภท 1) 

(ณ) องค์กรผู้ให้บริการช่วง องค์กรที่ให้บริการหน่ึง ซ่ึงรับช่วงจากองค์กรที่ให้บริการอีกแห่ง

หน่ึงเพ่ือให้แก่กิจการที่ใช้บริการซ่ึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวเน่ืองกบัการรายงานการเงินของกจิการที่ใช้บริการ 

(ด) การทดสอบการควบคุม วิธกีารปฏบัิติงานที่ออกแบบเพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิผล

ของการควบคุมในการบรรลุวัตุประสงค์การควบคุม ซ่ึงแสดงไว้ในค าอธิบายระบบของ

องค์กรที่ให้บริการ 

(ต) ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีซ่ึงตรวจสอบและรายงานต่องบการเงิน

ของกจิการที่ใช้บริการ
7
  

(ถ) กจิการที่ใช้บริการ กจิการที่ใช้บริการขององค์กรที่ให้บริการ 

ขอ้ก าหนด 

มาตรฐานงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ รหสั 3000 (ปรบัปรุง) 

10. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องไม่แสดงว่าได้ปฏิบติตามมาตรฐานงานที่ให้ความ

เช่ือม่ันเว้นแต่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานน้ีและ

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 (ปรับปรุง) 

                                                        

7
  ส าหรับองค์กรผู้ให้บริการช่วง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการผู้ใช้บริการขององค์กรผู้ ให้บริการช่วงคือ

ผู้สอบบญัชีของกจิการที่ใช้บริการ 
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ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 

11. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงรวมถึงคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันในส่วน ก และ ส่วน ข ที่เกี่ยวข้องกับงาน

ที่ให้ความเช่ือม่ัน หรือปฏบัิติตามข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซ่ึง

อย่างน้อยต้องเป็นตามที่ก  าหนด (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5) 

ผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล 

12. เม่ือมาตรฐานน้ีก าหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการร้องขอค ารับรอง หรือสื่อสาร 

หรือมีปฏสิมัพันธก์บัองค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องระบุบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมภายในกลุ่มผู้บริหารหรือโครงสร้างการก ากับดูแลขององค์กรที่

ให้บริการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมที่มี

หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองที่พิจารณาน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6) 

การตอบรบังาน และการรบังานต่อเนือ่ง 

13. ก่อนการตกลงตอบรับงาน หรือรับงานต่อเน่ือง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง 

(ก) ระบุว่า 

(1) ผู้สอบบัญชีที่ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานน้ันหรือไม่    

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7) 

(2) เกณฑ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะถูกน ามาใช้โดยองค์กรที่ให้บริการในการ

จัดท าค าอธิบายเกี่ยวกับระบบน้ันหมาะสมและจะเปิดเผยต่อกิจการที่ใช้บริการ

และผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการน้ันหรือไม่ 

(3) ขอบเขตของงานและค าอธิบายขององค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบไม่ถูกจ ากัด

จนกระทั่งอาจไม่มีประโยชน์กบักจิการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการน้ันหรือไม่ 

(ข) ได้รับข้อตกลงของงานจากองค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงรับทราบและเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อ 

(1) การจัดท าและการน าเสนอค าอธิบายระบบพร้อมด้วยข้อความขององค์กรที่

ให้บริการ รวมถึงความครบถ้วน ความถูกต้องและวิธีการน าเสนอของค าอธิบาย

และข้อความ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8) 

(2) การมีหลักพ้ืนฐานที่สมเหตุสมผลส าหรับข้อความขององค์กรที่ให้บริการที่มา

พร้อมกบัค าอธบิายระบบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9) 

(3) การระบุในข้อความขององค์กรที่ให้บริการเร่ืองเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท าค าอธิบาย

ระบบ 
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(4) การระบุในค าอธบิายระบบเร่ือง 

(ก) วัตถุประสงค์ของการการควบคุม 

(ข) กลุ่มผู้ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในกรณีที่ไม่เจาะจงโดยกฏหมาย 

หรือกฎเกณฑ์ หรือโดยหน่วยงานอื่ น (ตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้ใช้ หรือ 

หน่วยงานวิชาชีพ) 

(5) การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่แสดงไว้ใน

ค าอธิบายระบบ การออกแบบและการน าการควบคุมไปใช้เพ่ือให้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่าความเสี่ยงเหล่าน้ันจะไม่ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมที่แสดงไว้ในค าอธิบายระบบ และจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ   

การควบคุมที่แสดงไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10) 

(6) การจัดเตรียมให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกบั 

(ก) การเข้าถึงสารสนเทศทั้งหมด  เช่น บันทกึ เอกสารหลักฐาน และเร่ืองอื่น ๆ 

ที่องค์กรที่ให้บริการเห็นว่าเกี่ยวข้องกับค าอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการและข้อความขององค์กรที่ให้บริการ ตลอดจนข้อตกลงเกี่ยวกับ

ระดับการให้บริการ 

(ข) สารสนเทศเพ่ิมเติมใด ๆ ที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจขอจาก

องค์กรที่ให้บริการเพ่ือวัตถุประสงค์ในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ค) การไม่จ ากัดการเข้าถึงบุคคลากรในองค์กรที่ให้บริการผู้ซ่ึงผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการระบุว่ามีความจ าเป็นในการได้มาซ่ึงหลักฐาน 

การตอบรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงของงาน 

14. หากองค์กรที่ให้บริการร้องขอให้มีการเปล่ียนแปลงขอบเขตของงานก่อนงานเสร็จสมบูรณ์ 

ผู้สอบบัญชีที่ให้บริการต้องพอใจว่ามีความสมเหตุสมผลส าหรับการเปล่ียนแปลง (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่ ก11-ก12) 

การพจิารณาความเหมาะสมของเกณฑ ์

15. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องพิจารณาว่า องค์กรที่ให้บริการใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมใน

การจัดท าค าอธิบายระบบหรือไม่ ประเมินว่าการควบคุมได้รับการออกแบบเหมาะสมหรือไม่ 

และในกรณีของรายงานประเภท 2 ประเมินว่าการปฏบัิติตามการควบคุมมีประสทิธผิลหรือไม่ 

16. ในการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินค าอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องก าหนดเกณฑข้ั์นต ่าดังน้ี 

(ก) ค าอธิบายน าเสนอว่าระบบขององค์กรที่ให้บริการได้รับการออกแบบและน าไปใช้ได้

อย่างไร รวมถึงรายการต่อไปนี้ตามความเหมาะสม 

(1) ประเภทของบริการที่ให้ รวมถึง ระดับช้ันของรายการที่ประมวลผลในกรณีที่

เหมาะสม 
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(2) ข้ันตอนการปฏิบัติ ทั้งจากเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ท  าด้วยมือ ซ่ึงมี 

การให้บริการ ตั้งแต่การเกิดขึ้ นของรายการ การบันทึกบัญชี การประมวลผล 

การแก้ไขที่จ าเป็น การโอนย้ายรายการเพ่ือท ารายงานและสารสนเทศอื่นที่

น าเสนอต่อกจิการที่ใช้บริการ 

(3) บันทึกรายการบัญชีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รายการทางบัญชี สารสนเทศ

สนับสนุนและบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการท าให้เกิดรายการ การบันทึกรายการ   

การประมวลผล และการรายงานรายการ รวมถึงการแก้ไขสารสนเทศที่ไม่

ถูกต้องและการโอนย้ายรายการเพ่ือท ารายงานน าเสนอต่อกิจการที่ใช้บริการ 

(4) วิธีที่ระบบขององค์กรที่ให้บริการกับเหตุการณ์และเง่ือนไขที่มีความส าคัญ 

นอกเหนือจากรายการ 

(5) กระบวนการที่ใช้ในการจัดเตรียมรายงานน าเสนอต่อกจิการที่ใช้บริการ 

(6) วัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ และการควบคุมที่ออกแบบเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์เหล่านั้น 

(7) การควบคุมประกอบของกจิการที่ใช้บริการที่รวมอยู่ในการออกแบบการควบคุม 

(8) ลักษณะแง่มุมอื่นของสภาพแวดล้อมของการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ 

กระบวนการประเมินความเสี่ยง ระบบสารสนเทศ (รวมถึง กระบวนการทางธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้อง) และการสื่อสาร กิจกรรมการควบคุม และการติดตามการควบคุม ที่

เกี่ยวข้องกบัการบริการที่ให้  

(ข) ในกรณีของรายงานประเภท 2 มีการรวมค าอธิบายรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ

การเปล่ียนแปลงระบบขององค์กรที่ให้บริการระหว่างช่วงเวลาที่ครอบคลุมถึงใน

ค าอธบิายหรือไม่ 

(ค) ค าอธิบายละเว้นหรือบิดเบือนสารสนเทศอันเกี่ยวเน่ืองกับขอบเขตระบบขององค์กรที่

ให้บริการที่อธิบายไว้หรือไม่ การยอมรับว่าค าอธิบายถูกจัดเตรียมตามความต้องการ

พ้ืนฐานเพ่ือกิจการที่ใช้บริการโดยกว้างและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจ 

ไม่รวมทุกลักษณะแง่มุมของระบบขององค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงกิจการที่ใช้บริการแต่ละ

กิจการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการน้ันอาจจะไม่พิจาณาว่าส าคัญใน

สภาพแวดล้อมของตน 

17. ในการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการออกแบบการควบคุม  

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องก าหนดเกณฑข้ั์นต ่าดังน้ี 

(ก) องค์กรที่ให้บริการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนด

ไว้ในค าอธบิายระบบ 

(ข) การควบคุมที่ระบุถึง (ถ้ามีการปฏบัิติตามค าอธิบาย) ให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล

ว่าความเสี่ยงเหล่าน้ันไม่ขัดขวางการบรรลุของวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ 
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18. ในการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินว่าการควบคุมได้มีการปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิผลเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่

ก  าหนดไว้ในค าอธิบายจะบรรลุ จะรวมถึงเกณฑ์ข้ันต ่าว่าการควบคุมที่ออกแบบไว้มีการใช้

ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอในช่วงเวลาที่ระบุหรือไม่ ซ่ึงรวมถึงการควบคุมด้วยมือที่ใช้ปฏิบัติ 

โดยบุคคลที่มีความเหมาะสมในความรู้ความสามารถและอ านาจในการปฏบัิติ (อ้างถึงย่อหน้าที่     

ก13-ก15) 

ความมีสาระส าคญั 

19. ผู้สอบบัญชีที่ให้บริการต้องพิจารณาความมีสาระส าคัญของการน าเสนอค าอธิบายอย่าง

ถูกต้องตามที่ควร ความเหมาะสมของการออกแบบของการควบคุม และในกรณีของรายงาน

ประเภท 2 ความมีประสทิธผิลของการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16-ก18) 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในระบบขององคก์รทีใ่หบ้ริการ 

20. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องท าความเข้าใจต่อระบบขององค์กรที่ให้บริการ รวมถึง

การควบคุมที่รวมอยู่ในขอบเขตของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19-ก20) 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัค าอธิบาย 

21. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องได้รับและอ่านค าอธิบายระบบขอองค์กรที่ให้บริการ 

และต้องประเมินว่าลักษณะของค าอธิบายที่รวมในขอบเขตของงานมีการแสดงอย่างถูกต้อง

ตามควรหรือไม่ รวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21–ก 22) 

(ก) วัตถุประสงค์การควบคุมก าหนดไว้อย่างสมเหตุสมผลตามสถานการณ์หรือไม่ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก23) 

(ข) การควบคุมที่ระบุในค าอธบิายน าไปใช้ปฏบัิติหรือไม่ 

(ค) การควบคุมประกอบของกิจการที่ใช้บริการ (ถ้ามี) ได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอ

หรือไม่ และ 

(ง) งานบริการที่ท  าโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วง (ถ้ามี) ได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอ รวมถึง

ได้น าวิธรีวมเข้าด้วยกนั หรือวิธแียกออกจากกนัที่เกี่ยวข้องมาใช้หรือไม่ 

22. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องได้ข้อสรุป โดยข้ันตอนการปฏิบัติงานอื่นร่วมกับ 

การสอบถามว่า ระบบขององค์กรที่ให้บริการได้น าไปปฏบัิติ ข้ันตอนการปฏิบัติงานอื่นต้อง

รวมถึงการสังเกตการณ์ และการตรวจสอบรายการบัญชีและเอกสารหลักฐานอื่น เพ่ือดูว่า

ระบบและการควบคุมได้น าไปใช้ปฏบัิติ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24) 
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การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัการออกแบบควบคุม 

23. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องได้ข้อสรุปว่าการควบคุมใดที่องค์กรที่ให้บริการจ าเป็น

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ระบุว่าในระบบขององค์กรผูให้บริการ และต้อง

ประเมินว่าการควบคุมเหล่าน้ันมีการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ ข้อสรุปดังกล่าวรวมถึง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25-ก27)  

(ก) การระบุความเสี่ยงซ่ึงส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ระบุไว้ในค าอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

(ข) การประเมินความสัมพันธ์ของการควบคุมที่ระบุในค าอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการและความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัความมีประสิทธิผลของการควบคุม 

24. ในรายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องทดสอบการควบคุมที่ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการระบุว่าจ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ซ่ึงระบุไว้ใน

ค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ และประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมตลอด

ช่วงเวลา เอกสารหลักฐานที่ได้มาก่อนการรับงานเกี่ยวกับความพอใจในการปฏิบัติตามการ

ควบคุมในช่วงเวลาก่อนไม่สามารถใช้เป็นเกณฑใ์นการลดการทดสอบ ถึงแม้ว่าหลักฐานน้ันจะ

เป็นส่วนเสริมกบัหลักฐานที่ได้รับระหว่างช่วงเวลาปัจจุบัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก28-ก32) 

25. ในการออกแบบและการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง 

(ก) ปฏบัิติข้ันตอนการอื่น ๆ ร่วมกบัการสอบถามเพ่ือได้มาซ่ึงหลักฐานเกี่ยวกบั 

(1) การควบคุมมีการน าไปใช้ปฏบัิติอย่างไร 

(2) ความสม ่าเสมอของการควบคุมที่น าไปใช้ปฏบัิติ 

(3) ใครเป็นผู้น าการควบคุมไปใช้ปฏบัิติและโดยวิธกีารใด 

(ข) ก าหนดว่าการควบคุมที่ได้รับการทดสอบข้ึนกับการควบคุมอื่น (การควบคุมทางอ้อม) 

หรือไม่ และถ้าใช่ มีความจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องได้มาซ่ึงหลักฐานที่สนับสนุนความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมทางอ้อมน้ัน และ(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก33–ก34) 

(ค) ก าหนดวิธีเลือกรายการส าหรับการทดสอบที่มีประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก35–ก36) 

26. เม่ือก าหนดขอบเขตของการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจะพิจารณา

ลักษณะของประชากรที่จะทดสอบ รวมถึงลักษณะของการควบคุม ความถี่ในการปฏิบัติ 

(ตัวอย่างเช่นทุกเดือน ทุกวัน จ านวนคร้ังต่อวัน) และอตัราการเบ่ียงเบนที่คาดไว้ 
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การสุ่มตวัอย่าง 

27. เม่ือผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใช้การสุ่มตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก35–ก36) 

(ก) พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการปฏบัิติงานและลักษณะของประชากรที่จะเลือกตัวอย่าง

เมื่อออกแบบการเลือกตัวอย่าง 

(ข) ก าหนดขนาดตัวอย่างที่เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงจากการสุ่มตัวอย่างให้อยู่ระดับต ่า

อย่างเหมาะสม 

(ค) การเลือกตัวอย่างเป็นไปในทางที่ทุกหน่วยของตัวอย่างในประชากรมีโอกาสได้รับเลือก 

(ง) ถ้าข้ันตอนการปฏบัิติงานที่ออกแบบไว้ใช้ไม่ได้กับรายการที่ได้รับเลือก การปฏบัิติงาน

จะท าต่อรายการที่เลือกมาแทน 

(จ) ถ้าไม่สามารถใช้ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ออกแบบไว้ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทางเลือกที่เหมาะสม ส าหรับรายการที่เลือกไว้ ให้ถือว่ารายการน้ันเป็นรายการเบ่ียงเบน 

ลกัษณะและสาเหตขุองรายการเบีย่งเบน 

28. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องตรวจสอบลักษณะและสาเหตุของรายการเบ่ียงเบนที่ 

ถูกระบุและก าหนดไว้ว่า 

(ก) รายการเบ่ียงเบนที่ถูกระบุอยู่ภายในอัตราการเบ่ียงเบนที่คาดไว้และยอมรับได้ ดังน้ัน

การทดสอบที่ได้ท า ให้เกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการสรุปว่าการควบคุมมีการปฏิบัติ

อย่างมีประสทิธผิลตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

(ข) การทดสอบการควบคุมเพ่ิมเติมหรือการทดสอบการควบคุมชดเชย ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้

ข้อสรุปว่าการการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมมีการปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธผิลตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้หรือไม่  หรือ (อ้างองิถึงย่อหน้าที่ ก25) 

(ค) การทดสอบที่ได้ท า ให้เกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการสรุปว่าการควบคุมไม่ได้น าไปใช้

ปฏบัิติอย่างมีประสทิธผิลตลอดช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

29. ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึนเม่ือผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการพิจารณาว่ารายการ

เบ่ียงเบนที่พบในตัวอย่างเป็นรายการที่ผิดปกติและไม่สามารถระบุการควบคุมชดเชยได้ 

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องได้รับความเช่ือม่ันระดับสูงว่ารายการเบ่ียงเบนน้ันไม่

เป็นตัวแทนของประชากร ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจะได้รับความเช่ือม่ันระดับน้ี 

โดยตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้หลักฐานการตรวจสอบอย่างที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่า

รายการเบ่ียงเบนน้ันไม่มีอยู่ในประชากรที่เหลืออยู่ 
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ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8
 

การไดม้าซึง่ความเขา้ใจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

30. กรณีที่องค์กรที่ให้บริการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง

ได้มาซ่ึงความเข้าใจในลักษณะทั่วไปของความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ

ลักษณะทั่วไปของกิจกรรมที่ปฏิบัติเพ่ือก าหนดว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ

เกี่ยวเน่ืองกบังานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้างองิถึงย่อหน้าที่ ก37) 

การก าหนดวา่จะใชผ้ลงานของผูต้รวจสอบภายในหรือไม่และใชเ้พียงใด 

31. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องก าหนดว่า 

(ก) ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความพอเพียงส าหรับวัตถุประสงค์ของงานของผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการหรือไม่ 

(ข) หากน ามาใช้ ผลกระทบที่วางแผนจากการใช้งานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ ลักษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

32. ในการก าหนดว่าผลงานของผู้ตรวจสอบภายในน่าจะมีความเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ของ

งานหรือไม่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องประเมิน 

(ก) ความเที่ยงตรงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(ข) ความรู้ความสามารถทางเทคนิคของผู้ตรวจสอบภายใน 

(ค) การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

หรือไม่ และ 

(ง) มีความเป็นไปได้ที่จะมีการสื่อสารที่ มีประสิทธิผลระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและ 

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการหรือไม่ 

33. ในการก าหนดผลกระทบที่วางแผนไว้จากการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ

ลักษณะ ระยะเวลา หรือขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

ผู้สอบบัญชีจะต้องพิจารณาถึงเร่ืองต่อไปน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก38) 

(ก) ลักษณะ และ ขอบเขตของงานเฉพาะที่ปฏบัิติ หรือจะปฏบัิติ 

(ข) ความส าคัญของงานน้ันต่อข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

(ค) ระดับของความเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องการกับประเมินเอกสารหลักฐานที่รวบรวม

เพ่ือใช้สนับสนุนข้อสรุป 

                                                        

8
  มาตรฐานนี้ มิได้ถือปฏิบัติกับกรณีผู้ตรวจสอบภายในรายบุคคลช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใน    

การปฏบิตักิระบวนการตรวจสอบโดยตรง 
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การใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

34. เม่ือผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใช้ผลงานของงานตรวจสอบภายในอย่างเจาะจง  

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจะปฏิบัติงานเพ่ือประเมินความเพียงพอของงานน้ัน 

ส าหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีที่ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก39) 

35. ในการประเมินความเพียงพอของงานอย่างเจาะจงที่ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือ

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า 

(ก) งานน้ันมีการปฏบัิติโดยผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคอย่าง

เพียงพอและมีความช านาญหรือไม่ 

(ข) งานได้รับการควบคุม สอบทานและจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

(ค) ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลได้มาจากหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ 

(ง) ข้อสรุปเหมาะสมกับสภาพการณ์ และรายงานใด ๆ ที่จัดท าโดยผู้ตรวจสอบภายในมี

ความสอดคล้องกบัผลที่ได้จากการปฏบัิติงานหรือไม่ 

(จ) ข้อยกเว้นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเร่ืองที่ผิดปกติซ่ึงเปิดเผยโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ผลกระทบต่อรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

36. เมื่อมีการผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องไม่

อ้างถึงงานน้ันในส่วนของการแสดงความเห็นในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชี 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก40) 

37. ในกรณีของรายงานประเภท 2 ถ้ามีการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการ

ทดสอบการควบคุม ส่วนของรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีให้บริการอธิบายการ

ทดสอบการควบคุมและผลการทดสอบการควบคุมของของผู้สอบบัญชีที่ให้บริการต้องรวมถึง

ค าอธบิายผลงานของผู้ตรวจสอบภายในและขั้นตอนการปฏบัิติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ให้บริการต่อการใช้ผลงานน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก41) 

หนงัสือรบัรอง 

38. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องขอให้องค์กรที่ให้บริการจัดท าหนังสือรับรอง (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก42) 

(ก) ที่ยืนยันถึงข้อความที่มาพร้อมกบัค าอธบิายระบบ 

(ข) เพ่ือว่าองค์กรที่ให้บริการจัดเตรียมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและการเข้าถึงตามข้อตกลง
9
 

ให้กบัผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

(ค) เพ่ือว่าองค์กรที่ให้บริการเปิดเผยต่อผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการว่าไม่มีรายการ

ต่อไปน้ีที่องค์กรที่ให้บริการทราบ 

                                                        

9
  ย่อหน้า 13(ข)(6) ของมาตรฐานนี้   
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(1) การละเว้นการปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ การทุจริต หรือ ข้อผิดพลาดที่

ยังไม่ได้แก้ไขขององค์กรที่ให้บริการที่อาจส่งผลต่อกิจการที่ใช้บริการแห่งหน่ึง

หรือหลายแห่ง 

(2) ข้อบกพร่องของการออกแบบการควบคุม 

(3) เหตุการณ์ที่การควบคุมไม่ได้มีการปฏบัิติตามที่อธบิายไว้ 

(4) เหตุการณ์ภายหลังช่วงเวลาที่ครอบคลุมโดยค าอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

39. หนังสือรับรองน้ีต้องอยู่ในรูปแบบของจดหมายรับรอง ซ่ึงส่งถึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการ และต้องลงวันที่ที่ใกล้เคียงในทางปฏบัิติที่สุด (แต่ไม่เกินกว่า) กับวันที่ของรายงาน

ที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ  

40. หากเม่ือได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการแล้ว องค์กรที่ให้บริการไม่ออก

หนังสอืรับรองหน่ึงฉบับหรือมากกว่าเกี่ยวกับเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการร้องขอ

ตามย่อหน้าที่ 38 (ก) และ (ข) ของมาตรฐานน้ี ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง

เสนอรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันโดยไม่แสดงความเหน็ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก43) 

ขอ้มูลอื่น 

41. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องอ่านข้อมูลอื่น (ถ้ามี) รวมถึงเอกสารที่ระบุถึงค าอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการและรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

เพ่ือระบุความขัดแย้งกบัค าอธบิายที่มีสาระส าคัญ (ถ้ามี) ในขณะที่การอ่านข้อมูลอื่นเพ่ือระบุ

ความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจรู้ว่ามีการแสดง

ข้อมูลอื่นที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญ 

42. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการมีการระบุถึงความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระส าคัญ หรือ

ได้รับรู้ถึงการแสดงข้อมูลอื่นที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการต้องหารือเร่ืองดังกล่าวกับองค์กรที่ให้บริการ ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

สรุปว่ามีความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระส าคัญ หรือมีการแสดงข้อมูลอื่นที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อย่างมีสาระส าคัญที่องค์กรที่ให้บริการปฎิเสธที่จะแก้ไข ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

กระท าการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม (อ้างองิถึงย่อหน้าที่ ก44-ก45) 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

43. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องสอบถามว่าองค์กรที่ให้บริการทราบถึงเหตุการณ์

ภายหลังรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมของค าอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการถึงวันที่ใน

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้ต้องมี

การแก้ไขรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ถ้าผู้สอบบัญชีของ
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องค์กรที่ให้บริการได้รู้ถึงเหตุการณ์ภายหลัง ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อรายงานที่ให้

ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ และข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ันไม่ได้ถูก

เปิดเผยโดยองค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องเปิดเผยเหตุการณ์

ดังกล่าวในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

44. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่มีหน้าที่จัดท าวิธีการตรวจสอบอื่นเกี่ยวกับค าอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการ หรือความเหมาะสมของการออกแบบหรือความมีประสิทธิผล

ของการปฏบัิติตามการควบคุมภายหลังวันที่ของรายงานให้ที่ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการ 

เอกสารหลกัฐาน 

45. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างทนัเวลาที่ให้ข้อมูลถึงเกณฑ์

ส าหรับรายงานการให้ความเช่ือมั่นอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ให้บริการที่มีประสบการณ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกบังานเข้าใจถึง 

(ก) ลักษณะ เวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบตามมาตรฐานงานน้ี  และตามความต้องการ

ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ผลของวิธกีารตรวจสอบและหลักฐานที่ได้รับ และ 

(ค) เร่ืองที่มีนัยส าคัญที่พบระหว่างงานตรวจสอบ ข้อสรุปที่ได้ และการใช้ดุลยพินิจเย่ียง   

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ส าคัญในการสรุปผล  

46. ในการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัลักษณะ เวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่ปฏบัิติ 

ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึ 

(ก) ระบุลักษณะของรายการอย่างเจาะจง หรือเร่ืองที่ทดสอบ 

(ข) ผู้ที่ท  าการตรวจสอบและวันที่ที่ท  างานเสรจ็ 

(ค) ผู้ที่ท  าการสอบทานและวันที่ที่ท  าการสอบทาน และวิธกีารสอบทาน 

47. หากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเจาะจง     

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อสรุปที่ได้รับจากการ

ประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

ผู้สอบบัญชีในการปฏบัิติงานน้ัน 

48. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องบันทกึการหารือถึงเร่ืองที่ส าคัญกับองค์กรที่ให้บริการ

และผู้อื่นซ่ึงรวมถึงลักษณะของเร่ืองที่ส าคัญที่หารือ ตลอดจนเวลา ผู้ที่หารือ และสถานที่ที่มี

การหารือ 

49. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการพบข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อสรุปสุดท้ายของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับเร่ืองที่ส าคัญ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องบันทกึวิธีการ

จัดการกบัความขัดแย้งดังกล่าว 
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50. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานไว้ในแฟ้มงานตรวจสอบและ

จัดท ากระบวนการจัดการรวบรวมงานข้ันสุดท้ายให้แล้วเสรจ็อย่างทนัท่วงทภีายหลังจากวันที่

ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ
10

 

51. หลังจากการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบสุดท้ายแล้วเสรจ็ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ต้องไม่ลบหรือท าลายหรือทิ้งเอกสารก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาการเกบ็รักษาเอกสาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก46) 

52. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการพบความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ หรือ

เพ่ิมเอกสารหลักฐานใหม่ หลังจากรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ และ

เอกสารหลักฐานที่แก้ไขหรือเพ่ิมข้ึนน้ันไม่ส่งผลกระทบต่อรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของ 

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ โดยไม่ค านึงถึงลักษณะของการแก้ไขหรือการเพ่ิมเอกสาร

หลักฐาน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องบันทกึ 

(ก) เหตุผลเฉพาะในการท า 

(ข) เวลา ผู้ที่แก้ไขหรือเพ่ิมเอกสารหลักฐานและผู้สอบทาน 

การจดัท ารายงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รทีใ่หบ้ริการ 

เน้ือหาของรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

53. รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการขั้นต ่า ต้องรวมถึงองค์ประกอบ

พ้ืนฐานดังต่อไปน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก47)  

(ก) ช่ือรายงานที่ระบุอย่างชัดเจนในรายงานว่าคือรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการอสิระ  

(ข) ผู้รับ 

(ค) ระบุเกี่ยวกบั 

(1) ค าอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการ และข้อความขององค์กรที่ให้บริการซ่ึง

รวมถึงเร่ืองที่อธิบายในย่อหน้าที่ 9 (ฎ)(2) ส าหรับรายงานประเภท 2 หรือย่อ

หน้าที่ 9 (ญ)(2) ส าหรับรายงานประเภท 1 

(2) ส่วนของค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการที่ไม่ครอบคลุมโดยความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ  

(3) ข้อความที่ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่ได้ประเมินความเหมาะสมของ

การออกแบบ หรือการปฏบัิติของการควบคุมประกอบของกจิการที่ผู้ใช้ ถ้าค าอธบิาย

อ้างถึงความต้องการส าหรับควบคุมประกอบของกจิการที่ใช้บริการ และข้อความ

ที่ว่าวัตถุประสงค์ของการควบคุม ซ่ึงแสดงไว้ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการจะบรรลุได้ ถ้าการควบคุมประกอบของกิจการที่ใช้บริการมีการออกแบบ

                                                        

10
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที่ 1 ย่อหน้าที่ ก54-ก55 ก าหนดแนวทางเพ่ิมเตมิ 
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หรือการน าไปใช้ปฏบิติอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับการควบคุมของกิจการ

ที่ใช้บริการ 

(4) ลักษณะของกิจกรรมที่ปฏิบัติโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วงซ่ึงอธิบายไว้ในค าอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการ ถ้าการบริการจัดท าโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วง และ

ได้มีการน าเอาวิธีรวมเข้าด้วยกัน หรือวิธีแยกออกจากกันมาใช้หรือไม่ เมื่อใช้ 

วิธีแยกออกจากกัน ระบุข้อความที่ว่าค าอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการไม่

รวมวัตถุประสงค์การควบคุม และการควบคุมที่เกี่ยวข้องขององค์กรผู้ให้บริการ

ช่วง และข้อความที่ ว่าข้ันตอนการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการที่ไม่ได้ขยายไปที่องค์กรผู้ให้บริการช่วง เม่ือใช้วิธีรวมเข้าด้วยกัน 

ข้อความที่ว่าค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการรวมวัตถุประสงค์การควบคุม 

และการควบคุมที่เกี่ยวข้องที่องค์กรผู้ให้บริการช่วง และข้ันตอนการปฏบัิติงาน

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการรวมถึงการควบคุมองค์กรผู้ให้บริการช่วง 

(ง) การระบุถึงเกณฑ์ที่ใช้ และผู้ที่ก  าหนดวัตถุประสงค์การควบคุม 

(จ) ข้อความที่ว่ารายงานและ (ในกรณีของรายงานประเภท 2) ค าอธิบายการทดสอบการ

ควบคุมจัดท าข้ึนเพ่ือกิจการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการเท่าน้ัน 

ซ่ึงผู้ใช้เหล่าน้ีมีความเข้าใจอย่างพอเพียงในการพิจารณาร่วมกับสารสนเทศอื่น  ซ่ึง

รวมถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมที่ได้รับการปฏิบัติโดยกิจการที่ใช้บริการเม่ือ

ประเมินความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงในสาระส าคัญในงบการเงินของ

องค์กรที่ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก48) 

(ฉ) ข้อความที่ว่าองค์กรที่ให้บริการรับผิดชอบในเร่ืองต่อไปน้ี 

(1) การจัดท าค าอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการ และข้อความที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนความครบถ้วน ความถูกต้อง และวิธีการในการน าเสนอค าอธิบายและ

ข้อความ 

(2) การจัดหาบริการซ่ึงครอบคลุมโดยค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

(3) การระบุว่าวัตถุประสงคของการควบคุม (ในกรณีที่ไม่ได้ระบุโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ หรือหน่วยงานอื่น เช่น กลุ่มผู้ใช้หรือ กลุ่มผู้ปฏบัิติวิชาชีพ) 

(4) การออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุมที่ระบุไว้ในค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

(ช) ข้อความที่ ว่ าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการมีความรับผิดชอบในการแสดง 

ความเห็นต่อค าอธิบายขององค์กรที่ให้บริการ ต่อการออกแบบการควบคุมที่

เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ระบุไว้ในค าอธิบายน้ัน และ (ในกรณี 

ของรายงานประเภท 2) ต่อประสทิธผิล ของการปฏบัิติตามการควบคุม โดยอ้างอิงจาก 

การปฏบัิติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 
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(ซ) ข้อความที่ระบุว่าส านักงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสมาชิกอยู่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือข้อก าหนดทาง

กฎหมายหรือกฎระเบียบ โดยขั้นต ่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบับที่ 1 ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพไม่ใช่นักบัญชีวิชาชีพ ข้อความต้องระบุถึงข้อก าหนดทาง

วิชาชีพ หรือข้อก าหนดทางกฎหายหรือกฎระเบียบที่ใช้ โดยข้ันต ่าต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 

(ฌ) ข้อความที่ ระบุ ว่าที่ ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบั ติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงรวมถึงคู่มือประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันในส่วน ก 

และ ส่วน ข หรือปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ  

ซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นตามที่ก  าหนดตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันในส่วน ก และ ส่วน ข ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพ

ไม่ใช่นักบัญชีวิชาชีพ ข้อความต้องระบุถึงข้อก าหนดทางวิชาชีพ หรือข้อก าหนดทาง

กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้ โดยข้ันต ่าต้องเป็นไปตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณ

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือมั่นในส่วน ก และ ส่วน ข 

(ญ) ข้อความว่างานตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3402  

“รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุมองค์กรที่ให้บริการ” ซ่ึงก าหนดว่า ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการต้อง วางแผน และปฏบัิติงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลเกี่ยวกบัว่า ค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการแสดงอย่างถูกต้องตาม

ควรในสาระส าคัญและการควบคุมได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ และใน

กรณีของรายงานประเภท 2 การควบคุมได้รับการปฏบัิติตามอย่างมีประสทิธผิลหรือไม่ 

(ฎ) ข้อสรุปของขั้นตอนการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล และข้อความเกี่ยวกับความเช่ือของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการที่ว่าหลักฐานที่ได้รับมีความเพียงพอและหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์

ส าหรับความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ และในกรณีรายงานประเภท ก 

ข้อความที่ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่ได้ปฏบัิติขั้นตอนการปฏบัิติงานใด ๆ 

เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการน าการควบคุมไปใช้ และไม่มีการแสดงความเหน็

ต่อเร่ืองน้ี 

(ฏ) ข้อความระบุข้อจ ากัดของการควบคุม และในกรณีของรายงานประเภท 2 ความเสี่ยง

ของการคาดการณ์การประเมินความมีประสทิธผิลของการควบคุมใด ๆ ในอนาคต 
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(ฐ) ความเห็นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ในรูปแบบที่แสดงความเห็น ใน

สาระส าคัญด้านต่าง ๆ ว่า เป็นไปตามเกณฑท์ี่เหมาะสมหรือไม่ 

(1) ในรายงานประเภท 2 

(ก) ค าอธบิายว่าระบบขององค์กรที่ให้บริการได้รับการออกแบบ และน าไปใช้

ปฏบัิติอย่างถูกต้องตามที่ควรตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธิบาย

ขององค์กรที่ให้บริการได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลา

ที่ระบุไว้ 

(ค) การควบคุมที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการทดสอบ ซ่ึงมีความจ าเป็น

ในการให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมที่ระบุไว้ในค าอธบิาย และการควบคุมน้ันได้มีการปฏบัิติอย่าง

มีประสทิธผิลตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ 

(2) ในรายการประเภท 1 

(ก) ค าอธิบายว่าระบบขององค์กรที่ให้บริการได้รับการน าเสนออย่างถูกต้อง

ตามควร และได้รับการออกแบบ และน าไปใช้ปฏบัิติ ณ วันที่ที่ระบุ 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธิบาย 

ระบบขององค์กรที่ให้บริการได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ณ วันที่ที่

ระบุไว้  

(ฑ) วันที่ของรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงต้องไม่เป็น

วันที่ก่อนวันที่ซ่ึงผู้สอบบัญชีผู้ให้บริการได้รับหลักฐานที่จะเป็นเกณฑ์ของการแสดง

ความเหน็ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

(ฒ) ช่ือของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ และสถานที่ในประเทศ ซ่ึงผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการประกอบวิชาชีพ 

54. ในรายงานประเภท 2 รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ต้อง

รวมถึงส่วนที่แยกออกมาหลังจากความเหน็ หรือเอกสารแนบที่มีค าอธิบายเร่ืองการทดสอบ

การควบคุมและผลของการทดสอบการควบคุมน้ัน ในการอธิบายถึงการทดสอบการควบคุม 

ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายอย่างชัดเจนถึงการควบคุมที่ทดสอบ ระบุว่ารายการที่ทดสอบเป็น

ทั้งหมดของประชากร หรือเป็นการเลือกตัวแทนของประชากร และระบุลักษณะของการทดสอบ

อย่างละเอยีดเพียงพอที่จะท าให้ผู้สอบบัญชีผู้ใช้สามารถตัดสินใจถึงผลกระทบของการทดสอบ

น้ันต่อการประเมินความเสี่ยง หากพบรายการเบ่ียงเบน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้อง

รวมขอบเขตของการทดสอบที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการที่น าไปสู่การพบ

รายการเบ่ียงเบน (รวมถึงขนาดตัวอย่างและที่ซ่ึงมีการสุ่มตัวอย่าง) จ านวนและลักษณะของ

รายการเบ่ียงเบนที่พบ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องรายงานรายการเบ่ียงเบนจากการ
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ทดสอบที่ท  า แม้ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการสรุปว่าวัตถุประสงค์การควบคุมที่

เกี่ยวข้องได้บรรลุ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก18 และ ก49) 

ความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

55. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการสรุปว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก50-ก52) 

(ก) ค าอธบิายขององค์กรที่ให้บริการไม่แสดงอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ระบุไว้ในค าอธิบายไม่ได้รับการ

ออกแบบอย่างเหมาะสมในสาระส าคัญของเร่ืองทั้งหมด  

(ค) ในรายงานประเภท 2 การควบคุมที่ทดสอบ ซ่ึงเป็นการควบคุมที่จ าเป็นในการให้ 

ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ระบุในค าอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการมีการบรรลุผลไม่มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลใน

สาระส าคัญของเร่ืองทั้งหมด หรือ 

(ง) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ความเห็นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องเปล่ียนแปลง และรายงานที่ให้ความ

เช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องรวมส่วนของค าอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ

เหตุผลทั้งหมดในการเปล่ียนแปลงความเหน็ 

หนา้ทีใ่หก้ารสือ่สารอื่น 

56. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ        

มีการทุจริต หรือมีข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องขององค์กรที่ให้บริการ ที่ไม่ชัดเจน

ว่าไม่เป็นสาระส าคัญและอาจมีผลต่อกิจการที่ใช้หน่ึงหรือหลายแห่ง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการต้องตัดสนิใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างเหมาะสมต่อกิจการที่ใช้บริการที่

ได้รับผลกระทบหรือไม่ ถ้าข้อมูลน้ีไม่มีการสื่อสารและองค์กรที่ให้บริการไม่เตม็ใจที่จะให้ท า

เช่นน้ัน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องกระท าการที่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก53) 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

ขอบเขตของมาตรฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 1 และ 3) 

ก1. การควบคุมภายใน คือกระบวนการที่ได้รับการออกแบบเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล

ซ่ึงเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวเน่ืองกับความน่าเช่ือถือของการรายงานทางการเงิน 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการน าไปใช้ปฏิบัติและการถือปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การควบคุมที่เกี่ยวเน่ืองกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและการถือ

ปฏบัิติตามกฎข้อบังคับขององค์กรที่ให้บริการอาจเกี่ยวเน่ืองกับการควบคุมภายในของกิจการ

ที่ใช้บริการเน่ืองจากการควบคุมภายในน้ันเกี่ยวเน่ืองกับการรายงานทางการเงิน การควบคุม

เหล่าน้ันอาจเกี่ยวกับค ารับรองที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของยอด

คงเหลือในบัญชี ระดับช้ันของรายการหรือการเปิดเผย หรืออาจเกี่ยวกับหลักฐานซ่ึง 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการประเมินหรือน ามาใช้ประยุกต์กับขั้นตอนการตรวจสอบ 

ตัวอย่างเช่น การควบคุมขององค์กรที่ให้บริการประมวลผลเงินเดือนค่าแรงที่เกี่ยวเน่ืองกับ

การน าส่งยอดที่หักจากเงินเดือนค่าแรงเพ่ือน าส่งหน่วยงานราชการอย่างทันท่วงทีอาจ

เกี่ยวเน่ืองกบักจิการที่ใช้บริการ เน่ืองจากการน าส่งที่เลยก าหนดอาจเกิดดอกเบ้ียและค่าปรับ 

ซ่ึงส่งผลกับหน้ีสินของกิจการที่ใช้บริการ ตัวอย่างที่คล้ายกัน ได้แก่ การควบคุมขององค์กรที่

ให้บริการเกี่ยวกบัการรับรายการเงินลงทุนจากมุมมองของผู้ก ากับดูแลอาจได้รับการพิจารณาว่า

เกี่ยวข้องกับการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือในบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการในงบการเงิน การสรุปว่าการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับการปฏบัิติงานและ

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของกิจการที่ 

ใช้บริการเน่ืองจากการควบคุมภายในน้ันเกี่ยวเน่ืองกับการรายงานทางการเงิน หรือไม่เป็น 

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์การควบคุมที่ถูกก าหนดโดยองค์กร 

ผู้ให้บริการและความเหมาะสมของเกณฑ ์

ก2. องค์กรที่ให้บริการอาจไม่สามารถรับรองว่าระบบน้ันได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม 

เม่ือ (ตัวอย่างเช่น) องค์กรที่ให้บริการใช้ระบบที่ได้รับการออกแบบโดยกิจการที่ใช้บริการ 

หรือ ได้มีการตกลงในสัญญาระหว่างกิจการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ เน่ืองจาก 

ความเช่ือมโยงที่แยกไม่ได้ระหว่างการออกแบบการควบคุมที่เหมาะสมและความมีประสิทธิผล

ของการน าการควบคุมน้ันไปใช้ปฏิบัติ การขาดข้อความอันเกี่ยวเน่ืองกับความเหมาะสมใน 

การออกแบบอาจท าให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการถูกจ ากดัที่จะให้ข้อสรุปว่าการควบคุม

น้ันให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมและ ดังน้ัน ถูก

จ ากัดจากการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการน าการควบคุมน้ันไปใช้ปฏิบัติ 

ทางเลือกหน่ึง คือผู้ประกอบวิชาชีพทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุม หรือ งานที่ให้ความ

เช่ือม่ันตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 เพ่ือสรุปว่าการควบคุมน้ันได้ใช้ปฏบัิติ

ตามที่แสดงไว้หรือไม่ ตามการทดสอบการปฏบัิติตามการควบคุม 
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ค านยิาม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9(ง) และ 9(ช)) 

ก3. การอ้างถึงค านิยามของ “การควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการ” รวมถึงลักษณะของระบบ

สารสนเทศของกจิการที่ใช้บริการที่ด ารงไว้โดยองค์กรที่ให้บริการ และอาจรวมถึงลักษณะของ

ส่วนประกอบหน่ึงหรือมากกว่าของการควบคุมภายในที่องค์กรที่ให้บริการ ตัวอย่างเช่น อาจ

รวมถึงสภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ การติดตามผล และกิจกรรมการ

ควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ อย่างไรกต็าม การควบคุมน้ีไม่รวมการควบคุมของ

องค์กรที่ให้บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่อยู่ในค าอธิบายระบบ

ขององค์กรที่ให้บริการ ตัวอย่างเช่น การควบคุมเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินขององค์กรที่

ให้บริการเอง 

ก4. เม่ือใช้วิธีรวมเข้าด้วยกัน ข้อก าหนดในมาตรฐานน้ีน ามาใช้กับบริการที่จัดท าโดยองค์กร 

ผู้ให้บริการช่วงด้วย รวมถึงการได้มาซ่ึงข้อตกลงเกี่ยวกับเร่ืองที่ก  าหนดในย่อหน้า 13(ข)

(1)–(6) ซ่ึงน ามาใช้กับองค์กรผู้ให้บริการแทนที่จะใช้กับองค์กรที่ให้บริการ การปฏบัิติตาม

ข้ันตอนที่องค์กรผู้ให้บริการช่วงท าให้เกิดความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างองค์กรที่

ให้บริการ องค์กรผู้ให้บริการช่วงและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ โดยทั่วไปแล้ววิธี

รวมเข้าด้วยกันสามารถน ามาใช้ได้เม่ือองค์กรที่ให้บริการและองค์กรผู้ให้บริการช่วงมีความ

เกี่ยวข้องกัน หรือเม่ือมีสัญญาระหว่างองค์กรที่ให้บริการและองค์กรผู้ให้บริการช่วงจัดให้มี

การใช้น้ัน 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 11) 

ก5. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เกี่ยวเน่ืองเร่ืองความเป็นอิสระ ซ่ึง

โดยทั่วไปประกอบไปด้วยส่วน ก และ ส่วน ข ของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและ

ข้อก าหนดของประเทศซ่ึงมีความเข้มงวดกว่า ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานน้ีจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการมีความเป็นอิสระ

จากกจิการที่ใช้บริการแต่ละกจิการ 

ผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

ก6. ผู้บริการและโครงสร้างการก ากับดูแลแตกต่างกันในแต่ละประเทศและแต่ละองค์กร      

แสดงให้ถึงอิทธิพล เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพ้ืนฐานทางกฎหมาย และขนาด

ตลอดจนลักษณะของความเป็นเจ้าของ ความแตกต่างเหล่าน้ีหมายความว่าอาจเป็นไปไม่ได้

ส าหรับมาตรฐานน้ีที่จะระบุบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ซ่ึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการมี

ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ เป็นการเฉพาะส าหรับงานทุกงาน ตัวอย่างเช่น องค์กรที่

ให้บริการอาจมีส่วนงานขององค์กรอื่นซ่ึงไม่ได้แยกเป็นหน่วยงานทางกฎหมาย ในกรณี

ดังกล่าวการระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ เป็นผู้บริหารที่ เหมาะสมหรือผู้มีหน้าที่ใน 

การก ากบัดูแลเพ่ือขอหนังสอืรับรองอาจท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
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การตอบรบังานและการรบังานต่อเนือ่ง 

ความสามารถ ความรู ้ในการปฏบัิติงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(ก)(1)) 

ก7. ความสามารถและความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองในการปฏบัิติงานรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี 

  ความรู้เกี่ยวกบัธุรกจิที่เกี่ยวข้อง 

  ความเข้าใจระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประสบการณ์ในการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการออกแบบการควบคุมที่

เหมาะสม 

  ประสบการณ์ในการออกแบบและการปฏบัิติการทดสอบการควบคุมและการประเมินผล

การทดสอบ 

ขอ้ความขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(ข)(1))  

ก8. การปฏเิสธที่จะให้ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อกัษรโดยองค์กรที่ให้บริการภายหลังจากข้อตกลง

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการในการตอบรับหรือรับงานต่อเน่ืองแสดงถึงขอบเขตที่

จ ากัดซ่ึงเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการถอนตัวจากงาน หากกฎหมายและ

ข้อบังคับไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการถอนตัวจากงานผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการต้องไม่แสดงความเหน็ 

หลกัพ้ืนฐานทีส่มเหตสุมผลส าหรบัขอ้ความขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(ข)(2)) 

ก9. ในกรณีของรายงานประเภท 2 ข้อความขององค์กรที่ให้บริการรวมถึงข้อความว่าการควบคุมที่

เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ระบุไว้ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการมี

การใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดระยะเวลาที่ระบุ ข้อความน้ีอาจมีพ้ืนฐานจากกิจกรรม

การติดตามผลขององค์กรที่ให้บริการ การติดตามผลการควบคุม คือกระบวนการในการประเมิน

ความมีประสทิธผิลของการควบคุมในช่วงเวลา ซ่ึงอาจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของการ

ควบคุมอย่างทนัท่วงท ีระบุและรายงานข้อผิดพลาดให้กับบุคคลที่เหมาะสมในองค์กรที่ให้บริการ

น้ัน และปฏบัิติการแก้ไขที่จ าเป็น องค์กรที่ให้บริการบรรลุผลส าเรจ็ในการติดตามผลของการ

ควบคุมโดยกิจกรรมที่ต่อเน่ือง การประเมินที่แยกจากกัน หรือ การท ากิจกรรมทั้งสองร่วมกัน 

ย่ิงระดับและประสทิธผิลของกจิการการติดตามผลที่ต่อเน่ืองสูงข้ึน ความจ าเป็นในการแยกการ

ประเมินผลจะน้อยลง กิจกรรมการติดตามผลที่ต่อเน่ืองมักถูกรวมในกิจกรรมที่เกิดข้ึนเป็น

ปกติอย่างต่อเน่ืองในองค์กรที่ให้บริการ รวมถึงกิจกรรมการการควบคุมดูแลและการบริหารงาน

ตามปกติ ผู้ตรวจสอบภายในหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานที่คล้ายคลึงกันอาจมีส่วนในการ

ปฏบัิติกจิกรรมการติดตามผลขององค์กรที่ให้บริการ กิจกรรมการติดตามผลอาจรวมถึงการใช้

สารสนเทศที่ได้รับการสื่อสารจากบุคคลภายนอก เช่น ค าร้องเรียนจากลูกค้าหรือข้อคิดเหน็

จากผู้ก ากับดูแล ซ่ึงอาจแสดงให้เหน็ถึงปัญหาหรือแสดงเร่ืองที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง 

การที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจะรายงานเกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการควบคุม
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ไม่เป็นสิ่งทดแทนกับกระบวนการขององค์กรที่ ให้บริการในการจัดท าหลักพ้ืนฐานที่

สมเหตุสมผลส าหรับข้อความ  

การระบุความเสีย่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(ข)(5) 

ก10. ดังที่แสดงไว้ในย่อหน้า 9(ค) วัตถุประสงค์ของการควบคุมเกี่ยวกับความเสี่ยง ซ่ึงการควบคุม

ต้องการลดความเสี่ยงน้ัน ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่รายการจะถูกบันทกึมูลค่าผิดหรือผิดงวด

เวลาสามารถแสดงให้เหน็เป็นวัตถุประสงค์ของการควบคุมว่ารายการจะถูกบันทกึด้วยมูลค่าที่

ถูกต้องและในงวดเวลาที่ถูกต้อง องค์กรที่ให้บริการมีความรับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง 

ซ่ึงขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่แสดงไว้ในค าอธิบายระบบ องค์กรที่

ให้บริการอาจมีกระบวนการที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดข้ึน และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง อย่างไรกต็าม 

เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของการควบคุมเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงซ่ึงการควบคุมต้องลด การระบุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมอย่างรอบคอบเม่ือออกแบบและน าระบบขององค์กรที่ให้บริการ

ไปใช้ปฏบัิติอาจประกอบด้วยกระบวนการที่ไม่เป็นทางการในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

การตอบรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14) 

ก11. ค าร้องขอเพ่ือเปล่ียนขอบเขตของงานอาจไม่สมเหตุสมผลเม่ือ ตัวอย่างเช่น ค าร้องขอที่

ต้องการให้ละเว้นวัตถุประสงค์ของการควบคุมบางข้อเป็นการเฉพาะจากขอบเขตของงาน 

เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ว่าความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจะเปล่ียนแปลง

ไป หรือองค์กรที่ให้บริการอาจจะไม่จัดหาข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการและค าร้องขอน้ันต้องการให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานที่ให้ความ

เช่ือมั่น รหัส 3000 

ก12. ค าร้องขอเพ่ือเปล่ียนขอบเขตของงานอาจไม่สมเหตุสมผลเม่ือ ตัวอย่างเช่น ค าร้องขอที่

ต้องการให้ละเว้นองค์กรผู้ให้บริการช่วงจากขอบเขตของงานเม่ือองค์กรที่ให้บริการไม่สามารถ

จัดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเข้าถึงได้ และวิธีการที่ใช้จัดการเกี่ยวกับบริการที่ให้

โดยองค์กรผู้ให้บริการช่วงถูกเปล่ียนแปลงจากวิธรีวมเข้าด้วยกนัเป็นวิธแียกออกจากกนั 

การประเมินความเหมาะสมของเกณฑ ์(อ้างถึงย่อหน้าที่ 15–18) 

ก13. องค์กรที่ให้บริการจะต้องจัดเตรียมเกณฑ์ให้กับผู้ใช้ข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจถึงหลัก

พ้ืนฐานของข้อความขององค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับการแสดงที่ถูกต้องตามควรของค าอธิบาย

ระบบ ความเหมาะสมของการออกแบบการควบคุม และในกรณีของรายการประเภท 2 

ประสทิธผิลของการน าการควบคุม ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของการควบคุมไปใช้ปฏบัิติ 
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ก14. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ให้บริการ พิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑท์ี่ใช้และพิจารณาถึงความเหมาะสมของงาน

ที่ท  าที่ส าคัญ
11
 งานที่ท  าที่ส าคัญข้ึนอยู่กับความสนใจของผู้ใช้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ตาราง

ต่อไปน้ีแสดงงานที่ท  าและเกณฑ์ข้ันต ่าส าหรับความเหน็ต่อรายงานประเภท 2 และรายงาน

ประเภท 1 
 

 เนื้ อหา เกณฑ ์ ความเห็น 

ความเห็น

เกีย่วกับ 

การแสดง

ค าอธิบาย

ระบบของ

องค์กรที่

ใหบ้ริการ

อย่างถูกตอ้ง

ตามทีค่วร 

(รายงาน

ประเภท 1 

และ 2) 

 

ระบบของ

องค์กรที่

ให้บริการที่

เกี่ยวข้อง

การควบคุม

ภายในของ

กจิการที่ใช้

บริการซ่ึง

เกี่ยวเน่ือง

กบัรายงาน

ทางการเงิน

ที่ครอบคลุม

ถึงโดย

รายงานที่ให้

ความเช่ือมั่น

ของผู้สอบ

บัญชีของ

องค์กรที่

ให้บริการ 

ค าอธบิายอย่างถูกต้องตามที่ควร 

ถ้า  

(ก) แสดงว่าระบบขององค์กรที่

ให้บริการได้รับการออกแบบ และ

น าไปใช้ปฏบัิติ รวมถึงเร่ืองที่ระบุ

ในย่อหน้าที่ 16(ก)(1)-(8) 

(ข) ในกรณีของรายงานประเภท 2 

รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกบั

การเปล่ียนแปลงของระบบของ

องค์กรที่ให้บริการในช่วงเวลาที่

ครอบคลุมถึงในค าอธบิาย และ 

(ค) ไม่ละเว้น หรือท าให้บิดเบือน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัขอบเขตของ

ระบบขององค์กรที่ให้บริการที่

อธบิาย ขณะที่ยอมรับว่าค าอธบิาย

ถูกแสดงตามความต้องการทั่วไป

อย่างกว้างของกจิการที่ใช้บริการ 

และไม่รวมทุกลักษณะของระบบที่

องค์กรที่ให้บริการซ่ึงกิจการที่ใช้

บริการแต่ละแห่งพิจารณาว่ามี

ความส าคัญกบัสภาพแวดล้อมของ

ตน 

 

การใช้ถ้อยค าอย่างเจาะจงของ

เกณฑส์ าหรับความเหน็นี้อาจต้อง

มีการแก้ไขให้สอดคล้องกบัเกณฑ์

ที่ถูกต้ังข้ึน เป็นต้นว่า กฎหมาย 

หรือข้อบังคับ กลุ่มผู้ใช้ หรือคณะ

ผู้เช่ียวชาญ ตัวอย่างของเกณฑ์

ส าหรับความเหน็นี้  แสดงใน

ข้อความของกจิการที่ใช้บริการใน

ภาคผนวก 1 ย่อหน้าที่ ก21– ก24 

เสนอแนวทางเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั

การตัดสนิใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์

หรือไม่ (ในแง่ของความต้องการ

ของมาตรฐานงานที่ให้ความ

เช่ือมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) 

เน้ือหาข้อมูล
12
 ส าหรับความเหน็นี้  

คือค าอธบิายระบบและข้อความ

ขององค์กรที่ให้บริการที่แสดง

อย่างถูกต้องตามควร) 

  

                                                        

11
  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 24(ข) และ 41 

12
  เนื้ อหาข้อมูล คือผลลัพธข์องการวัดค่าหรือการประเมินค่าของงานที่ท าที่ส  าคัญกบัเกณฑ ์เช่น สารสนเทศที่

ได้มาจากการใช้เกณฑก์บังานที่ท าที่ส  าคญั 
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 เนื้ อหา เกณฑ ์ ความเห็น 

ความเหน็

เกี่ยวกบัความ

เหมาะสมของ

การออกแบบ  

และการน าไป

ปฏบัิติอย่างมี

ประสทิธผิล 

(รายงาน

ประเภท 2)

  

ความ

เหมาะสมของ

การออกแบบ 

และการน าไป

ปฏบัิติอย่างมี

ประสทิธผิล

ของการ

ควบคุมที่

จ าเป็นที่ 

จะบรรลุ

วัตถุประสงค์

การควบคุมที่

ระบุไว้ใน

ค าอธบิาย

ระบบของ

องค์กรที่

ให้บริการ 

การควบคุมมีความ

เหมาะสมในการออกแบบ

และน าไปปฏบัิติอย่างมี

ประสทิธผิลเมื่อ 

(ก) องค์กรที่ให้บริการ

ระบุความเสี่ยงที่มีผล 

ต่อการบรรลุของ

วัตถุประสงค์การควบคุม

ที่ก  าหนดไว้ในค าอธบิาย  

(ข) ถ้ามีการปฏบัิติตาม

ค าอธบิายการควบคุมที่

ระบุไว้ จะให้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่า

ความเสี่ยงเหล่าน้ันไม่

ขัดขวางการบรรลุของ

วัตถุประสงค์การควบคุม

ที่ก  าหนดไว้ 

(ค) การควบคุมมีการ

ปฏบัิติอย่างสม ่าเสมอ 

ตามที่ถูกออกแบบไว้ 

รวมถึงการควบคุมด้วย

มือที่ปฏบัิติโดยบุคคลที่มี

ความสามารถเหมาะสม

และได้รับอนุญาต  

เมื่อเป็นไปตาม

เกณฑส์ าหรับ

ความเหน็นี้  

การควบคุมจะให้

ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่า

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุมที่

เกี่ยวข้องถูกบรรลุ

ตลอดช่วงเวลาที่ระบุ

ไว้ (ในมุมมองของ

ข้อก าหนดมาตรฐาน

งานที่ให้ความ

เช่ือมั่น รหัส 3000 

(ปรับปรุง) เน้ือหา

สารสนเทศส าหรับ

ความเหน็นี้คือ

ข้อความขององค์กร

ที่ให้บริการที่ว่าการ

ควบคุมถูกออก

แบบอย่างเหมาะสม

และน าไปปฎิบัติ

อย่างมีประสิทธิผล) 

วัตถุประสงค์การ

ควบคุม ที่แสดงใน

ค าอธบิายระบบ

ขององค์กรที่

ให้บริการ คือส่วน

หน่ึงของเกณฑ์

ส าหรับความเหน็นี้  

วัตถุประสงค์การ

ควบคุมที่ก  าหนด

ไว้แตกต่างในแต่

ละงาน ถ้าส่วนของ

ความเหน็ต่อ

ค าอธบิายน้ัน 

ผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการ

สรุปว่า

วัตถุประสงค์   

การควบคุมที่

ก  าหนดไว้ไม่

ถูกต้องตามควร 

ดังน้ัน 

วัตถุประสงค์การ

ควบคุมเหล่านั้นจะ

ไม่เหมาะสมที่จะ

เป็นส่วนของเกณฑ์

ส าหรับแสดง

ความเหน็ในเร่ือง

การออกแบบการ

ควบคุม หรือการ

ถือปฏบัิติของการ

ควบคุม 
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 เนื้ อหา เกณฑ ์ ความเห็น 

ความคิดเหน็

เกี่ยวกบัความ

เหมาะสมของ

การออกแบบ   

(รายงาน

ประเภท 1) 

ความ

เหมาะสมของ

การออกแบบ

การควบคุมที่

จ าเป็นต่อการ

บรรลุ

วัตถุประสงค์

การควบคุมที่

ก  าหนดไว้ใน

ค าอธบิาย

ระบบของ

องค์กรที่

ให้บริการ 

 

การควบคุมมีความ

เหมาะสมในการออกแบบ 

เมื่อ 

(ก) องค์กรที่ให้บริการ

ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อ

การบรรลุของ

วัตถุประสงค์การควบคุม 

ที่ก  าหนดไว้ในค าอธบิาย  

(ข) ถ้ามีการปฏบัิติตาม

การควบคุมที่ระบุใน

ค าอธบิาย จะให้ความ

เช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่า 

ความเสี่ยงเหล่าน้ันไม่

ขัดขวางการบรรลุของ

วัตถุประสงค์การควบคุม

ที่ก  าหนดไว้ 

การผ่านเกณฑน้ี์

ไม่ให้ความเช่ือมั่น

ใดๆ ว่าวัตถุประสงค์

การควบคุมที่

เกี่ยวข้องได้บรรลุ

เพราะว่าไม่ได้มา 

ซ่ึงความเช่ือมั่น

เกี่ยวกบัการปฏบัิติ

ของการควบคุม         

(ในมุมมองของ

ข้อก าหนดตาม

มาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือมั่น รหัส 

3000 (ปรับปรุง) 

เน้ือหาของ

ความเหน็น้ีคือ

ข้อความขององค์กร

ที่ให้บริการมี 

การออกแบบ 

การควบคุมอย่าง

เหมาะสม) 

 

 

ก15. ย่อหน้าที่ 16(ก) ระบุองค์ประกอบหลายองค์ประกอบซ่ึงรวมไว้ในค าอธิบายระบบขององค์กร

ที่ให้บริการที่เหมาะสม องค์ประกอบเหล่าน้ีอาจไม่เหมาะสมหากระบบที่อธิบายไว้ไม่ใช่ระบบ

ที่ใช้ประมวลผลรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าระบบน้ันเกี่ยวข้องกับการควบคุมทั่วไปที่มีส าหรับ

สถานที่จัดเกบ็ชุดค าสั่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการควบคุมที่ประกอบ

ในชุดค าสั่งงานน้ัน ๆ 

ความมีสาระส าคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19 และ 54) 

ก16. ในงานที่จะรายงานต่อการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการ แนวคิดความมีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับ

ระบบที่ถูกรายงาน ไม่ใช่งบการเงินของกิจการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

วางแผน และปฏิบัติงานตามขั้นตอน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าค าอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการแสดงถูกต้องตามควรในสาระส าคัญหรือไม่ การควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการ 

ได้ออกแบบอย่างเหมาะสมในสาระส าคัญหรือไม่ และในกรณีของรายงานประเภท 2  
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การควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการได้น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในสาระส าคัญ แนวคิด

ความมีสาระส าคัญค านึงถึงการที่รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการให้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบของกิจการที่ให้บริการเพ่ือเป็นไปตามความต้องการ

สารสนเทศทั่วไปของกิจการที่ใช้บริการอย่างกว้างขวางรวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการผู้ซ่ึงมีความเข้าใจในลักษณะของระบบที่ใช้ 

ก17. ความมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัการเสนอค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการอย่างถูกต้อง

ตามที่ควร และที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบการควบคุม รวมถึงการพิจารณาขั้นแรกของปัจจัย

ด้านคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ค าอธบิายรวมถึงลักษณะที่มีความส าคัญของการประมวลผลรายการ

ที่ส าคัญหรือไม่ ค าอธิบายละเว้นหรือบิดเบือนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และความสามารถ

ของการควบคุมตามที่ออกแบบให้ความเช่ือม่ันอย่างมีสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์การควบคุม

ที่ก  าหนดไว้ จะบรรลุสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมรวมการพิจารณาปัจจัยเชิงปริมาณ และปัจจัยเชิงคุณภาพ 

ตัวอย่างเช่น อัตราที่ยอมรับได้ และอัตราของการเบ่ียงเบนที่พบ (ปัจจัยเชิงปริมาณ) และ

ลักษณะและสาเหตุของการเบ่ียงเบนที่พบ (ปัจจัยเกี่ยวเชิงคุณภาพ) 

ก18. แนวคิดความมีสาระส าคัญไม่ใช้กับการเปิดเผยข้อมูลในค าอธิบายการทดสอบระบบ ผลของ

การทดสอบเหล่าน้ันซ่ึงตรวจพบรายการเบ่ียงเบน เน่ืองจากในสถานการณ์เฉพาะของกิจการที่

ใช้บริการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ รายการเบ่ียงเบนรายการหน่ึงอาจมีหรืออาจ

ไม่มีนัยส าคัญเกินกว่าความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ รายการเบ่ียงเบนน้ัน

แสดงให้เห็นว่าการควบคุมไม่ได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น การควบคุมซ่ึง

รายการเบ่ียงเบนน้ันมีความเกี่ยวข้องอาจส าคัญเป็นการเฉพาะในการป้องกันข้อผิดพลาด

ประเภทหน่ึง ซ่ึงอาจมีสาระส าคัญในสถานการณ์น้ัน ๆ ในงบการเงินของกจิการที่ใช้บริการ 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในระบบขององคก์รทีใ่หบ้ริการ (อ้างองิถึงย่อหน้าที่ 20) 

ก19. การได้มาซ่ึงความเข้าใจในระบบขององค์กรที่ให้บริการ รวมถึงการควบคุมที่รวมอยู่ในขอบเขต

ของงานบริการ ช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการในเร่ืองต่อไปนี้  

  ก าหนดขอบเขตของระบบ และวิธกีารเช่ือมต่อกบัระบบอื่น 

  ประเมินว่าค าอธบิายขององค์กรที่ให้บริการแสดงถูกต้องตามควรเกี่ยวกับระบบที่ได้รับ

การออกแบบและได้น าไปปฏบัิติหรือไม่ 

 การเข้าใจถึงการควบคุมภายในในเร่ืองการจัดเตรียมข้อความขององค์กรที่ให้บริการ 

  ก าหนดการควบคุมที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ใน

ค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

  ประเมินว่าการควบคุมน้ันได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

  ในกรณีของรายงานประเภท 2 ประเมินว่าการควบคุมได้น าไปปฏบัิติอย่างมีประสิทธิผล

หรือไม่ 
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ก20. ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่ึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจน้ี

อาจรวมถึง 

 การสอบถามบุคลากรในองค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 การสงัเกตการปฏบัิติงานและกา รตรวจสอบเอกสาร รายงาน และบันทกึการประมวลผล

รายการทั้งที่เป็นกระดาษและข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส ์

 การเลือกตรวจสอบสัญญาระหว่างองค์กรที่ให้บริการและกิจการผู้ใช้บริการที่ระบุไว้ใน

ข้อตกลงร่วมกนั 

 ปฏบัิติซ า้ตามข้ันตอนของการควบคุม 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัค าอธิบาย (อ้างองิถึงย่อหน้าที่ 21-22) 

ก21. การพิจารณาค าถามต่อไปน้ีอาจช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการตัดสินใจว่าลักษณะของ

ค าอธบิายที่รวมในขอบเขตของงานได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องตามควรในสาระส าคัญ 

 ค าอธิบายระบุลักษณะหลักของการบริการที่ให้ (ภายใต้ขอบเขตของงาน) ซ่ึงสามารถ

คาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามความต้องการโดยทั่วไปของผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ใช้บริการในการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินของกจิการที่ใช้บริการหรือไม่ 

 ค าอธบิายที่แสดงรายละเอยีดในระดับที่สามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล ซ่ึงเกี่ยวข้อง

กับการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการโดยทั่วไปเพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงความเข้าใจเร่ืองการควบคุมภายในตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)
13
 

หรือไม่ ค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุทุกลักษณะของการประมวลผลขององค์กรที่

ให้บริการ หรือการบริการที่ให้กับกิจการที่ใช้บริการ และไม่จ าเป็นต้องให้รายละเอียด

มากเกินไปจนอาจท าให้ผู้อ่านล่วงรู้เร่ืองความปลอดภัยหรือการควบคุมอื่นที่องค์กรที่

ให้บริการ 

 ค าอธบิายได้ถูกจัดท า และน าเสนอในลักษณะที่ไม่ละเว้น หรือบิดเบือนข้อมูลที่อาจส่งผล

ต่อการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการตามความจ าเป็นโดยทั่วไป

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ค าอธบิายมีการละเว้นหรือมีความไม่ถูกต้องที่ส าคัญในการประมวลผล 

ซ่ึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการรับรู้ 

 ในกรณีวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดให้ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการ

ถูกแยกจากขอบเขตของงาน ค าอธบิายน้ันระบุถึงการแยกวัตถุประสงค์ดังกล่าวออกมา

อย่างชัดเจนหรือไม่ 

 การควบคุมที่ระบุในค าอธบิายมีการน าไปปฏบัิติหรือไม่ 

                                                        

13
  มาตราฐานการสอบบญัชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) “การท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ และ

การประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั” 
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 การควบคุมประกอบที่มีอยู่ในกิจการที่ใช้บริการ (ถ้ามี) มีการอธิบายอย่างเพียงพอ

หรือไม่ โดยส่วนใหญ่ค าอธบิายวัตถุประสงค์การควบคุมมีข้อความว่า วัตถุประสงค์ของ

การควบคุมสามารถที่จะบรรลุผลได้จากการน าการควบคุมในไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผลโดยองค์กรที่ให้บริการเพียงล าพัง ในบางกรณี วัตถุประสงค์การควบคุมที่

ก  าหนดไว้ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดย

องค์กรที่ให้บริการแต่เพียงล าพัง เพราะว่าการบรรลุผลเหล่าน้ันจ าเป็นต้องปฏบัิติตาม

การควบคุมเฉพาะร่ืองโดยกิจการผู้ใช้บริการด้วย ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์การควบคุม

ถูกก าหนดโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ก  ากับดูแล เม่ือค าอธิบายรวมการควบคุมประกอบที่

มีอยู่ที่กิจการผู้ใช้บริการ ต้องมีการระบุการควบคุมประกอบเหล่าน้ันแยกต่างหาก 

พร้อมกับระบุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ไม่สามารถบรรลุได้โดยองค์กรที่ให้บริการ

เพียงล าพัง 

 ถ้าใช้วิธีรวมเข้าด้วยกัน ค าอธิบายได้แยกระบุการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการ และการ

ควบคุมที่องค์กรผู้ให้บริการช่วงหรือไม่ ถ้าใช้วิธแียกออกจากกนั ค าอธบิายระบุหน้าที่งานที่

ปฏิบัติโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วงหรือไม่ แต่ไม่จ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียดของการ

ประมวลผลหรือการควบคุมที่องค์กรผู้ให้บริการช่วง 

ก22. ข้ันตอนที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใช้ในการประเมินความถูกต้องตามควรของ

ค าอธบิายอาจรวมถึง 

 การพิจารณาลักษณะของกจิการที่ใช้บริการและผลกระทบที่อาจมีจากการให้บริการของ

องค์กรที่ให้บริการ ตัวอย่างเช่น ประเภทของกิจการ องค์กรที่ใช้บริการถูกควบคุมโดย

องค์กรที่เป็นตัวแทนของรัฐหรือไม่ 

 การอ่านสัญญามาตรฐาน หรือข้อตกลงที่เป็นมาตรฐานของสญัญา (หากเกี่ยวข้อง) ที่

ท  ากบักจิการที่ใช้บริการ เพ่ือให้ได้ความเข้าใจในเร่ืองข้อผูกมัดตามสญัญาขององค์กรที่

ให้บริการ 

 การสงัเกตการณ์ข้ันตอนการปฏบัิติงานที่ปฏบัิติโดยบุคลการขององค์กรที่ให้บริการ 

 การสอบทานนโยบายและคู่มือข้ันตอนการปฏบัิติงานขององค์กรที่ให้บริการ และเอกสาร

ที่เกี่ยวกบัระบบต่าง ๆ เช่น แผนภมิูแสดงข้ันตอนการปฏบัิติงานและค าบรรยายระบบ 

ก23. ย่อหน้าที่ 21(ก) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการประเมินว่าวัตถุประสงค์    

การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการ มีความสมเหตุสมผลใน

สถานการณ์น้ันหรือไม่ การพิจารณาค าถามต่อไปน้ีอาจช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ในการประเมินน้ี 

 วัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ถูกออกแบบโดยองค์กรที่ให้บริการ หรือโดย

กิจการภายนอก เช่นหน่วยงานก ากับดูแล กลุ่มผู้ใช้บริการ องค์กรวิชาชีพ ซ่ึงปฏบัิติ

ตามกระบวนการท างานที่โปร่งใสหรือไม่ 
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 หากวัตถุประสงค์การควบคุมที่ระบุไว้โดยองค์กรที่ให้บริการ วัตถุประสงค์การควบคุม

น้ันมีความสอดคล้องกันกับประเภทของค ารับรองทั่วไปต่องบการเงินของกิจการที่ใช้

บริการ ซ่ึงการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี

ความสอดคล้องกันหรือไม่ ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการโดยปกติจะไม่

สามารถให้ข้อสรุปได้ว่าการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการมีความสอดคล้องกับค ารับรอง

ที่แฝงอยู่ในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการแต่ละราย ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการจะใช้ความเข้าใจลักษณะของระบบขององค์กรที่ให้บริการ รวมถึงการควบคุม

และการบริการที่ให้ในการระบุประเภทของค ารับรองที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุมน้ัน 

 วัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดโดยองค์กรที่ให้บริการมีความสมบูรณ์หรือไม่ 

วัตถุประสงค์การควบคุมที่สมบูรณ์ท าให้ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการทั่วไปที่ใช้

แม่บท เพ่ือประเมินผลกระทบของการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการต่อค ารับรองที่แฝง

อยู่ในงบการเงินกจิการที่ใช้บริการได้ 

ก24. ข้ันตอนของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเพ่ือก าหนดว่าระบบขององค์กรที่ให้บริการได้

น าไปปฏบัิติอาจคล้ายกับและปฏบัิติพร้อมไปกับขั้นตอนในการได้มาซ่ึงความเข้าใจระบบน้ัน 

ขั้นตอนน้ันอาจรวมถึงการตามรายการในระบบขององค์กรที่ให้บริการ และในกรณีของ

รายงานประเภท 2 การสอบถามอย่างเจาะจงเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงในการควบคุม ซ่ึง

น าไปปฏิบัติระหว่างงวดเวลา การเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีความส าคัญต่อกิจการที่ใช้บริการหรือ 

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ใช้บริการถูกรวมไว้ในค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการ 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัการออกแบบการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 23 และ 28(ข)) 

ก25. ในมุมมองของกิจการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ การควบคุมได้มีการ

ออกแบบอย่างเหมาะสมหากการควบคุมน้ันหรือเมื่อรวมกับการควบคุมอื่นเมื่อได้มีการปฏิบัติ

และให้ผลเป็นที่พอใจ จะให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าความผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ

ไม่ว่าเน่ืองจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้รับการป้องกันหรือมีการตรวจสอบและแก้ไข 

อย่างไรกต็าม องค์กรที่ให้บริการและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่ทราบถึงสถานการณ์

ที่แต่ละกจิการที่ใช้บริการใช้ก าหนดว่ามีความผิดพลาดจากการเบ่ียงเบนของการควบคุมอย่างมี

สาระส าคัญกบักจิการที่ใช้บริการหรือไม่ ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีขององค์กรผู้ให้บริการมีมุมมองว่า

การควบคุมที่มีการออกแบบอย่างเหมาะสม หากการควบคุมเฉพาะเร่ืองหรือกลุ่มของ 

การควบคุมได้มีการปฏิบัติและให้ผลเป็นที่น่าพอใจจะให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า     

ได้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธบิายระบบขององค์กรที่ให้บริการแล้ว 

ก26. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจพิจารณาการใช้แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม หรือตารางการตัดสนิใจเพ่ือช่วยในการท าความเข้าใจการออกแบบการควบคุม 
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ก27. การควบคุมอาจประกอบด้วยจ านวนของกจิกรรมที่มารวมกนัเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 

ของการควบคุม ด้วยเหตุน้ีเม่ือผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการประเมินว่ามีกิจกรรมที่ไม่มี

ประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมโดยเฉพาะ กิจกรรมอื่นที่มีอยู่อาจท าให้

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการสรุปได้ว่าการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่

ก  าหนดได้ถูกออกแบบอย่างเหมาะสม 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัความมีประสิทธิผลของการควบคุม 

การประเมินความมีประสิทธิผลของการปฎิบติัตามการควบคมุ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24) 

ก28. ในมุมมองของกิจการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ การควบคุมถือว่ามี

ประสิทธิผลในการน าไปปฏิบัติหากการควบคุมน้ันหรือเมื่อรวมกับการควบคุมอื่นให้ความ

เช่ือม่ันอย่างมีสมเหตุสมผลว่าความผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ ไม่ว่าเน่ืองจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ได้รับการป้องกันหรือมีการตรวจสอบแก้ไข อย่างไรกต็าม องค์กรที่ให้บริการ

และผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่ทราบถึงสถานการณ์ที่แต่ละกิจการที่ใช้บริการให้ 

ข้อสรุปว่ามีความผิดพลาดจากการเบ่ียงเบนของการควบคุมอย่างมีสาระส าคัญกับกิจการที่ 

ใช้บริการหรือไม่ ดังน้ัน ในมุมมองของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ การควบคุมถือว่า 

มีประสิทธิผลในการน าไปปฏบัิติหากการควบคุมน้ันหรือเมื่อรวมกับการควบคุมอื่น ให้ความ

เช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าได้มีการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ให้บริการแล้ว ในกรณีที่คล้ายกันองค์กรที่ให้บริการหรือผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการไม่อยู่ในสถานะที่จะให้ข้อสรุปได้ว่าความเบ่ียงเบนของการควบคุมที่ 

ตรวจพบน้ันจะเป็นผลให้มีความผิดพลาดที่มีสาระส าคัญในมุมของแต่ละกจิการที่ใช้บริการ 

ก29. การได้มาซ่ึงความเข้าใจของการควบคุมที่เพียงพอที่จะให้ความเหน็ต่อความเหมาะสมของการ

ออกแบบการควบคุมไม่ใช่หลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการน าไปปฏบัิติ 

ยกเว้นมีการควบคุมอัตโนมัติบางเร่ือง ซ่ึงท าให้มีความสม ่าเสมอในการปฏิบัติการควบคุม

ตามที่ถูกออกแบบและน าไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การได้มาซ่ึงสารสนเทศเกี่ยวกับการน า 

การควบคุมด้วยมือไปปฏบัิติ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงไม่ให้หลักฐานเกี่ยวกับการน าการควบคุมไป

ใช้ในเวลาอื่น อย่างไรกต็าม เน่ืองจากความสม ่าเสมอสืบเน่ืองของการประมวลผลด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏบัิติตามขั้นตอนการปฏบัิติงานเพ่ือให้ข้อสรุปว่าการออกแบบ

การควบคุมอัตโนมัติและการน าไปใช้หรือไม่อาจใช้เป็นหลักฐานว่าการควบคุมมีการปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิผล ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการประเมินของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ และ 

การทดสอบการควบคุมอื่น เช่น การควบคุมเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงชุดค าสั่งงาน 

ก30. เพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ รายงานประเภท 2 โดยปกติครอบคลุม

ระยะเวลาขั้นต ่าหกเดือน ถ้าระยะเวลาน้อยกว่าหกเดือน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

อาจพิจารณาความเหมาะสมในการอธิบายเหตุผลส าหรับระยะเวลาที่สั้นกว่าในรายงานที่ให้

ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ในสถานการณ์ที่อาจเป็นผลให้รายงาน
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ครอบคลุมระยะเวลาน้อยกว่าหกเดือน รวมถึงเมื่อ (ก) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ได้รับงานใกล้วันที่จะออกรายงานการควบคุม (ข) องค์กรที่ให้บริการ (หรือระบบ หรือชุดค าสั่ง

งานน้ัน ๆ) มีการใช้ปฏบัิติน้อยกว่าหกเดือน หรือ (ค) มีการเปล่ียนแปลงการควบคุมที่ส าคัญ

และไม่เหมาะสมที่จะรอให้ถึงระยะเวลาหกเดือนเพ่ือออกรายงาน หรือออกรายงานที่ครอบคลุม

ระบบทั้งก่อนและหลังจากการเปล่ียนแปลง 

ก31. ขั้นตอนการควบคุมหน่ึงอาจไม่ให้หลักฐานของการน าไปปฏิบัติที่สามารถท าการทดสอบได้ 

ในวันต่อ ๆ มา ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจเหน็ความจ าเป็นที่จะทดสอบ 

ความมีประสิทธิผลของข้ันตอนการควบคุมน้ันในเวลาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ครอบคลุม

ตามรายงานน้ัน 

ก32. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการแสดงความเหน็ต่อความมีประสิทธิผลของการปฏบัิติตาม

การควบคุมตลอดระยะเวลาแต่ละงวด ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีใช้หลักฐานที่เหมาะสมอย่าง

พอเพียงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการควบคุมระหว่างงวดปัจจุบันในการแสดงความเห็น 

ความรู้เกี่ยวกับรายการเบ่ียงเบนที่พบในการปฏบัิติงานงวดก่อนอาจ (อย่างไรกต็าม) ท าให้

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเพ่ิมขนาดและวิธกีารทดสอบระหว่างงวดปัจจุบัน 

การทดสอบการควบคมุทางออ้ม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25(ข)) 

ก33. ในบางสถานการณ์ อาจมีความจ าเป็นในการหาหลักฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผลของการควบคุมทางอ้อม ตัวอย่างเช่น เม่ือผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ตัดสินใจจะทดสอบความมีประสิทธิผลของการสอบทานรายงานข้อผิดพลาดที่มีรายละเอียด

เกี่ยวกบัยอดขายที่เกดิกว่าวงเงินสนิเช่ือที่ได้รับอนุมัติ การสอบทานและกระบวนการติดตามที่

เกี่ยวข้องจัดเป็นการควบคุมที่ เกี่ยวข้อโดยตรงกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ        

การควบคุมต่อความถูกต้องของสารสนเทศในรายงาน (ตัวอย่างเช่น การควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) ถูกอธบิายว่าเป็นการควบคุม “ทางอ้อม” 

ก34. เน่ืองจากความสม ่าเสมอสืบเน่ืองของการการประมวลผลเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐาน

เกี่ยวกับการน าการควบคุมอัตโนมัติไปปฏบัิติ เม่ือพิจารณาร่วมกับหลักฐานเกี่ยวกับความมี

ประสิทธิผลของการน าไปปฏิบัติของการควบคุมทั่วไปขององค์กรที่ให้บริการ (โดยเฉพาะ 

การควบคุมการเปล่ียนแปลง) อาจให้หลักฐานอย่างมากเกี่ยวกับประสิทธิผลของการน าการ

ควบคุมไปปฏบัิติ 

วธีิการเลือกรายการมาทดสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25(ค) และ 27) 

ก35. วิธกีารที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเลือกรายการมาทดสอบมีดังน้ี 

(ก) การเลือกทุกรายการ (ตรวจสอบร้อยละร้อย) อาจเหมาะสมในการทดสอบการควบคุม

ที่ปฏบัิติไม่สม ่าเสมอ ตัวอย่างเช่น รายไตรมาส หรือเมื่อมีหลักฐานว่าการตรวจสอบ

ร้อยละร้อยมีประสทิธภิาพ 
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(ข) การเลือกรายการแบบเฉพาะเจาะจง การเลือกน้ีอาจเหมาะสมในกรณีที่การตรวจสอบ

ร้อยละร้อยไม่มีประสิทธิภาพและการเลือกตัวอย่างอาจไม่มีประสิทธิผล (ท าให้ต้อง

เลือกรายการจ านวนมากจากประชากร) ตัวอย่างเช่น การควบคุมที่น ามาปฏบัิติเดือน

ละคร้ังหรือสปัดาห์ละคร้ัง 

(ค) การเลือกตัวอย่าง การเลือกน้ีอาจเหมาะสมกับการทดสอบการควบคุมที่มีความถี่ใน

ลักษณะที่เหมือนกนัและมีหลักฐานประกอบการปฏบัิติงานในระบบ 

ก36. ในขณะที่การเลือกรายการแบบเฉพาะเจาะจงจะเป็นวิธีการได้มาซ่ึงหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

แต่การเลือกน้ีไม่ใช่การเลือกเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง ผลของขั้นตอนการปฎิบัติงานน้ีใช้กับ

รายการที่เลือกแต่ไม่สามารถใช้ประมาณประชากรทั้งหมด การเลือกรายการแบบเฉพาะเจาะจง

ไม่ให้หลักฐานเกี่ยวกับประชากรที่เหลืออยู่ อีกนัยหน่ึงการเลือกตัวอย่างถูกออกแบบเพ่ือให้

สามารถสรุปผลเกี่ยวกบัประชากรทั้งหมดจากเกณฑก์ารทดสอบตัวอย่างที่ถูกเลือก 

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

การไดม้าซึง่ความเขา้ใจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30) 

ก37. ส่วนงานตรวจสอบภายในอาจรับผิดชอบในการวิเคราะห์ การประเมินค่า การให้ความเช่ือมั่น 

การให้ค าแนะน า และข้อมูลอื่นให้กับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ส่วนงาน

ตรวจสอบภายในขององค์กรที่ให้บริการอาจท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับควบคุมภายในของ

องค์กรที่ให้บริการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการและระบบ (ซ่ึงรวมถึงการควบคุม) 

ซ่ึงองค์กรที่ให้บริการมีให้กบักจิการที่ใช้บริการ 

การก าหนดวา่จะใชผ้ลงานของผูต้รวจสอบภายในหรือไม่และใชเ้พียงใด (อ้างถึงย่อหน้าที่ 33) 

ก38. ในการก าหนดผลกระทบที่วางแผนไว้จากการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ

ลักษณะ ระยะเวลา หรือขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

ผู้สอบบัญชีจะต้องพิจารณาถึงเร่ืองซ่ึงอาจมีความจ าเป็นในข้ันตอนที่แตกต่างหรือมีต้นทุนที่ต ่า

กว่าต่อไปนี้  

 ลักษณะและขอบเขตของงานที่เฉพาะเจาะจงที่ปฏบัิติ หรือ ที่จะปฏบัิติโดยผู้ตรวจสอบ

ภายในน้ันค่อนข้างจ ากดั 

 ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับการควบคุม ซ่ึงมีความส าคัญน้อยกว่าต่อ

ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

 งานที่ปฏบัิติ หรือ ที่จะปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในต้องการดุลยพินิจที่เป็นรูปธรรม

หรือซับซ้อน 
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การใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 34) 

ก39. ลักษณะ ระยะเวลา หรือขอบเขตกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับ

ผลงานที่เฉพาะเจาะจงของผู้ตรวจสอบภายในข้ึนอยู่กบัการประเมินความส าคัญของผลงานน้ัน

ต่อข้อสรุปโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ (ตัวอย่างเช่น ความมีนัยส าคัญของความเสี่ยง

ซ่ึงการควบคุมที่ทดสอบน้ันพยายามลด) การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายในและ      

การประเมินผลงานที่เฉพาะเจาะจงของผู้ตรวจสอบภายใน ข้ันตอนการประเมินรวมถึง 

 การตรวจสอบรายการที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบแล้ว 

 การตรวจสอบรายการอื่นที่คล้ายกนั 

 การสงัเกตการณ์ขั้นตอนการปฏบัิติงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

ผลกระทบต่อรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 36-37) 

ก40. โดยไม่ค านึงถึงระดับของความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของหน้าที่งานการตรวจสอบ

ภายใน หน้าที่งานน้ันไม่อิสระจากองค์กรที่ให้บริการตามข้อก าหนดของผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ให้บริการในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการมีความรับผิดชอบในการ

แสดงความเหน็ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และความรับผิดชอบ

น้ันไม่ได้ถูกลดลงโดยที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ก41. ค าอธิบายการท างานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

น ามาใช้อาจแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

  โดยรวมข้อความแนะน าเกี่ยวกับค าอธิบายของการทดสอบการควบคุมที่แสดงให้เหน็

ถึงผลงานองหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ใช้ในการทดสอบการควบคุม 

  การกระจายของการทดสอบแต่ละการทดสอบของการตรวจสอบภายใน 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 38 และ 40) 

ก42. หนังสือรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกก าหนดในย่อหน้าที่ 38 ถูกแยกต่างหากจาก 

(เพ่ิมเติมข้ึนจาก) ข้อความขององค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงถูกให้ค าจ ากดัความในย่อหน้าที่ 9(ฒ) 

ก43. หากองค์กรที่ให้บริการจัดหาหนังสือรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ถูกร้องขอตาม      

ย่อหน้าที่ 38(ค) ในมาตรฐานน้ี อาจเป็นการเหมาะสมที่ความเหน็ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการจะถูกเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัย่อหน้าที่ 55(ง) ของมาตรฐานน้ี 

ขอ้มูลอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 42) 

ก44. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก าหนดให้ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่

เกี่ยวข้องกบัสารสนเทศ ซ่ึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเช่ือว่าสารสนเทศเหล่าน้ัน 

(ก) มีข้อผิดพลาดหรือแสดงรายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในสาระส าคัญ 

(ข) มีข้อความหรือสารสนเทศที่ถูกตกแต่งอย่างไม่ระมัดระวัง หรือ 
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(ค) ละเว้นหรือท าให้ไม่ชัดเจน ซ่ึงสารสนเทศน้ันถูกก าหนดว่าหากมีการละเว้นหรือการท า

ให้ไม่ชัดเจนน้ันอาจขัดต่อข้อเทจ็จริง
14

 

ถ้าข้อมูลอื่นซ่ึงรวมถึงเอกสารที่ระบุถึงค าอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการและรายงานที่ให้

ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ระบุถึงข้อมูลที่สื่อถึงอนาคต เช่น แผนฟ้ืนฟู

หรือแผนฉุกเฉิน หรือแผนปรับปรุงระบบซ่ึงจะกล่าวถึงความเบ่ียงเบนที่ระบุไว้ในรายงานที่ให้
ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ หรือการกล่าวอ้างถึงลักษณะการส่งเสริม 

การขายซ่ึงไม่สามารถพิสจูน์ได้อย่างสมเหตุสมผล  ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจขอให้

ลบหรือแก้ไขข้อมูลน้ัน 

ก45. หากองค์กรที่ให้บริการปฏิเสธที่จะละเว้นหรือแก้ไขสารสนเทศอื่น การกระท าเพ่ิมเติมที่

เหมาะสมรวมถึง 

  การขอให้องค์กรที่ให้บริการปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าที่

เหมาะสม 

  การอธิบายความไม่สอดคล้องหรือการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงที่มีสารส าคัญใน

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

  การงดเว้นการออกรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันจนกว่าเร่ืองดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข 

  การถอนตัวจากงาน 

การจดัท าเอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 51) 

ก46. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือข้อก าหนด     

ในกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ       

ฉบับที่ 1) ก าหนดให้ส านักงานต้องก าหนดนโยบายและข้ันตอนเกี่ยวกบัการรวบรวมแฟ้มงาน

ตรวจสอบให้สมบูรณ์อย่างทันท่วงที
15
 ความเหมาะสมของก าหนดระยะเวลาในการรวบรวม

แฟ้มการตรวจสอบสดุท้ายให้สมบูรณ์โดยทั่วไปแล้วไม่เกิน 60 วัน หลังจากวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ
16

 

การจดัท ารายงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รทีใ่หบ้ริการ 

เน้ือหาของรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 53) 

ก47. ตัวอย่างแสดงรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีที่ให้บริการ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับข้อความ

ขององค์กรที่ให้บริการแสดงไว้ในภาคผนวก 1 และ 2 

ผูใ้ชข้อ้มูลและวตัถุประสงค์ของรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มั่นของผูส้อบบัญชขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 53(จ)) 

                                                        

14
  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ย่อหน้าที่ 110.2 

15
  มาตรฐานการควบคมุคุณภาพ ฉบบัที่ 1 ย่อหน้า 45 

16
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที่ 1 ย่อหน้า ก54 
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ก48. เกณฑ์ที่ใช้ในงานที่รายงานต่อการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวเน่ืองกับวัตถุประสงค์ใน

การให้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบขององค์กรที่ให้บริการ (รวมถึงการควบคุม) แก่ผู้ซ่ึงมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบที่ใช้ในการรายงานทางการเงินโดยองค์กรที่ใช้บริการเท่าน้ัน และ   

เป็นไปตามที่กล่าวในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

นอกจากน้ันผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจพิจารณาเห็นสมควรที่จะรวมถ้อยค าที่

เฉพาะเจาะจงเพ่ือจ ากัดการเผยแพร่รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันไปยังผู้ใช้อื่นนอกเหนือจาก  

ผู้ใช้ข้อมูล (เกี่ยวกบัการใช้งานโดยผู้ใช้อื่น) หรือ การใช้รายงานเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น 

ค าอธิบายการทดสอบการควบคมุ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 54) 

ก49. ในการอธบิายลักษณะทั่วไปของการทดสอบการควบคุมในรายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการอาจช่วยผู้อ่านหากผู้สอบบัญชีรวมเร่ืองต่อไปนี้  

  ผลของการทดสอบทั้งหมดซ่ึงตรวจพบรายการเบ่ียงเบน ถึงแม้ว่าการควบคุมอื่นที่ระบุ

อาจท าให้ผู้สอบบัญชีที่ให้บริการสรุปได้ว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่

เกี่ยวเน่ืองหรือการควบคุมที่ทดสอบถูกเอาออกจากค าอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการในเวลาต่อมา 

  สารสนเทศเกี่ยวกบัปัจจัยที่เป็นเหตุผลส าหรับรายการเบ่ียงเบนที่ตรวจพบ จากลักษณะ

และวิธทีี่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการตรวจพบปัจจัยดังกล่าว 

ความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ 55) 

ก50. ตัวอย่างส่วนประกอบของรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันแบบที่เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ให้บริการแสดงไว้ในภาคผนวก 3 

ก51. ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการแสดงความเหน็ว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเหน็ 

ผู้สอบบัญชีอาจอธิบายเกณฑ์ในการในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป

เกี่ยวกบัเหตุผลส าหรับเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการได้ทราบ ซ่ึงก าหนดให้

เปล่ียนแปลงความเหน็ และผลกระทบจากเร่ืองข้างต้น 

ก52. เมื่อมีการไม่แสดงความเหน็อันเนื่องมาจากการถูกจ ากัดขอบเขต การระบุขึ้นตอนหรือการรวม

เอาค าอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการท าน้ันถือว่าไม่

เหมาะสม การกระท าดังกล่าวอาจสร้างความคลุมเครือให้กบัการไม่แสดงความเหน็ 

ความรบัผดิชอบในการสือ่สารอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 56) 

ก53. การกระท าที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ระบุไว้ในย่อหน้า 56 รวมถึง 

 การได้มาซ่ึงค าปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกบัผลของการกระท าที่แตกต่างกนั 

 การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ก  ากบัดูแลขององค์กรที่ให้บริการ 

 การติดต่อกบับุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่ก  ากบัดูแล) เมื่อถูกก าหนดให้

ปฏบัิติเช่นนั้น 
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 การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ หรือ

การเพ่ิมวรรคอธบิาย 

 การถอนตัวจากงานตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก47) 

ตวัอย่าง ขอ้ความขององคก์รทีใ่หบ้ริการ 

ตัวอย่างข้อความขององค์กรที่ให้บริการน้ีเป็นเพียงแนวทางเทา่น้ัน ไม่ได้มุ่งเพ่ือให้ครอบคลุมหรือ

ใช้ได้กบัทุกสถานการณ์ 

ตวัอย่าง 1  ขอ้ความประเภท 2 ส าหรบัองคก์รทีใ่หบ้ริการ 

ข้อความขององค์กรที่ให้บริการ 

ค าอธิบายประกอบที่ได้รับการจัดท าส าหรับลูกค้าผู้ซ่ึงใช้ [ประเภทหรือชือ่ของระบบ] ระบบและ

ผู้สอบบัญชีของลูกค้า ซ่ึงมีความเข้าใจอย่างเพียงพอในการพิจารณาค าอธิบาย และสารสนเทศอื่น 

ซ่ึงรวมถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุม ซ่ึงใช้ปฏิบัติโดยลูกค้าเอง เม่ือประเมินความเสี่ยงที่ มี

สาระส าคัญในการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินของลูกค้า [ชือ่องค์กร] ให้การรับรองว่า 

(ก) ค าอธบิายประกอบที่หน้า [ขข - คค] แสดงอย่างถูกต้องตามควรของระบบ [ประเภท หรือชือ่

ของระบบ] เพ่ือใช้ในการประมวลผลรายการของลูกค้าตลอดช่วงเวลา[วนัที]่ ถึง [วนัที]่ เกณฑ์

ที่ใช้ในการให้ข้อความคือค าอธบิายประกอบดังน้ี 

(1) การแสดงว่าระบบได้รับการออกแบบและน าไปปฏบัิติอย่างไร รวมถึง 

 ประเภทของบริการที่ให้ รวมถึง (กรณีที่ เหมาะสม) ประเภทของรายการที่

ประมวลผล 

 ขั้นตอนการปฏบัิติงาน ทั้งจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ท  าด้วยมือ

ซ่ึงรายการทั้งหลายได้เกิดข้ึน การบันทึกบัญชี การประมวลผล การแก้ไขที่

จ าเป็นและการโอนย้ายรายการเพ่ือท ารายงานแสดงต่อลูกค้า 

 บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสนับสนุนและบัญชีเฉพาะที่ใช้กับการเกิด

รายการ การบันทกึรายการ การประมวลผล และการรายงานรายการ รวมถึงการ

แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและการโอนย้ายรายการเพ่ือท ารายงานแสดงต่อลูกค้า 

 วิธทีี่ระบบรวบรวมเหตุการณ์และเง่ือนไขที่มีความส าคัญ นอกเหนือจากรายการ 

 กระบวนการที่ใช้ในการจัดเตรียมรายงานเพ่ือลูกค้า 

 วัตถุประสงค์การควบคุมที่เกี่ยวข้องและการควบคุมที่ออกแบบเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์เหล่านั้น 

 การควบคุมที่ถูกสมมติ (ในการออกแบบระบบ) จะมีการใช้ปฏบัิติโดยกิจการที่

ใช้บริการและซ่ึง (มีความเป็นที่จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ซ่ึงแสดง

ไว้ในค าอธบิายประกอบ) ถูกระบุในค าอธิบายร่วมกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่

เฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่สามารถบรรลุได้โดยล าพัง 
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 ลักษณะอื่นของสภาพแวดล้อมของการควบคุม  กระบวนการประเมินความเสี่ยง 

ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) การติดต่อสื่อสาร 

กจิกรรมการควบคุมและการควบคุมที่ใช้ติดตามผล ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการประมวลผล

และการรายงานรายการของลูกค้า 

(2) การรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงของระบบขององค์กรที่ให้บริการ

ระหว่าง [วนัที]่ ถึง [วนัที]่ 

(3) การไม่ละเว้นหรือท าให้บิดเบือนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของระบบที่อธิบาย ในขณะที่

ค าอธิบายได้ถูกจัดท าขึ้ นตามความต้องการทั่วไปของลูกค้าที่ใช้และผู้สอบบัญชีของ

ลูกค้าน้ัน ดังน้ัน อาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ลูกค้าแต่ละรายอาจพิจารณาว่า 

มีความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมของตน 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธบิายประกอบได้รับการ

ออกแบบอย่างเหมาะสมและน าไปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถึง 

[วนัที]่ เกณฑท์ี่ใช้ในการให้ข้อความมีดังน้ี 

(1) ความเสี่ยงซ่ึงคุกคามการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่แสดงไว้ในค าอธบิายได้ถูกระบุ 

(2) การควบคุมที่ระบุ (หากได้รับการปฏิบัติตามที่อธิบายไว้) ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลซ่ึงความเสี่ยงเหล่าน้ันไม่ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่

แสดงไว้ 

(3) การควบคุมได้ถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอตามที่ได้รับออกแบบไว้ รวมถึงการควบคุมใน

ระบบมือได้ถือปฏิบัติโดยบุคลากรซ่ึงมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้รับ

อนุญาตตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถึง [วนัที]่ 
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ตวัอย่าง 2  ขอ้ความประเภท 1 ส าหรบัองคก์รทีใ่หบ้ริการ 

ค าอธิบายประกอบที่ได้รับการจัดท าส าหรับลูกค้าผู้ซ่ึงใช้ [ประเภทหรือชือ่ของระบบ] ระบบและ

ผู้สอบบัญชีของลูกค้าซ่ึงมีความเข้าใจอย่างเพียงพอในการพิจารณาค าอธิบาย และสารสนเทศอื่น  

ซ่ึงรวมถึงสารสนเทศเกี่ยวกบัการควบคุม ซ่ึงใช้ปฏบัิติโดยลูกค้าเอง เม่ือได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท ารายงานทางการเงินของลูกค้า [ชือ่องค์กร] ให้การรับรองว่า 

(ก) ค าอธบิายประกอบที่หน้า [ขข - คค] ของระบบแสดงอย่างถูกต้องตามควรของระบบ [ประเภท 

หรือชือ่ของระบบ] ที่ประมวลผลรายการของลูกค้า ณ [วนัที]่ เกณฑท์ี่ใช้ในการให้ข้อความคือ

ค าอธบิายประกอบดังน้ี 

(1) การแสดงว่าระบบได้รับการออกแบบและน าไปปฏบัิติอย่างไร รวมถึง 

 ประเภทของบริการที่ให้ รวมถึง (กรณีที่ เหมาะสม) ประเภทของรายการที่

ประมวลผล 

  ข้ันตอนการปฏบัิติงาน ทั้งจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ท  าด้วยมือ 

ซ่ึงรายการทั้งหลายได้เกิดข้ึน การบันทกึบัญชี การประมวลผล การแก้ไขที่จ าเป็น

และการโอนย้ายรายการเพ่ือท ารายงานแสดงต่อลูกค้า 

  บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสนับสนุนและบัญชีเฉพาะที่ใช้กับการเกิด

รายการ การบันทกึรายการ การประมวลผล และการรายงานรายการ รวมถึงการ

แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและการโอนย้ายรายการเพ่ือท ารายงานแสดงต่อลูกค้า 

  วิธทีี่ระบบรวบรวมเหตุการณ์และเง่ือนไขที่มีความส าคัญ นอกเหนือจากรายการ 

  กระบวนการที่ใช้ในการจัดเตรียมรายงานเพ่ือลูกค้า 

  วัตถุประสงค์การควบคุมที่เกี่ยวข้องและการควบคุมที่ออกแบบเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์เหล่านั้น 

  การควบคุมที่ถูกสมมติ (ในการออกแบบระบบ) จะมีการใช้ปฏบัิติโดยกิจการที่

ใช้บริการและซ่ึง (มีความเป็นที่จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ซ่ึงแสดง

ไว้ในค าอธบิายประกอบ) ถูกระบุในค าอธบิายร่วมกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่

เฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่สามารถบรรลุได้โดยล าพัง 

  ลักษณะอื่นของสภาพแวดล้อมของการควบคุม  กระบวนการประเมินความเสี่ยง 

ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) การติดต่อสื่อสาร  

กิจกรรมการควบคุม และการควบคุมที่ ใช้ติดตามผล ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการ

ประมวลผลและการรายงานรายการของลูกค้า 

(2) การไม่ละเว้นหรือท าให้บิดเบือนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของระบบที่อธิบาย 

ในขณะที่ค าอธิบายได้ถูกจัดท าข้ึนตามความต้องการทั่วไปของลูกค้าที่ใช้และผู้สอบบัญชี

ของลูกค้านั้น ดังน้ัน อาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ลูกค้าแต่ละรายอาจพิจารณา

ว่ามีความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมของตน 
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(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธิบายประกอบได้รับ 

การออกแบบอย่างเหมาะสม ณ [วนัที]่ เกณฑท์ี่ใช้ในการให้ข้อความมีดังน้ี 

(1) ความเสี่ยงซ่ึงคุกคามการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่แสดงไว้ในค าอธบิายได้ถูกระบุ 

(2) การควบคุมที่ระบุ (หากได้รับการปฏิบัติตามที่อธิบายไว้) ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลซ่ึงความเสี่ยงเหล่าน้ันไม่ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่

แสดงไว้ 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก47) 

ตวัอย่าง รายงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รทีใ่หบ้ริการ 

ตัวอย่างของรายงานให้ความเช่ือม่ันของผู้สอบบญชีขององค์กรที่ให้บริการน้ีเป็นเพียงแนวทาง

เทา่นั้น ไม่ได้มุ่งให้ครอบคลุมหรือใช้ได้ทุกสถานการณ์ 

ตวัอย่าง 1  รายงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รที่ใหบ้ริการประเภท 2 

รายงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีต่อค าอธิบายเกีย่วกบัการควบคุม 

การออกแบบและการใชป้ฏิบติัของการควบคุมอย่างมีประสิทธิผล 

เสนอ องค์กรที่ให้บริการ กขค 

ขอบเขต 

ข้าพเจ้าได้ตกลงรับงานในการรายงานต่อค าอธบิายระบบ [ประเภท หรือชือ่ของระบบ] ขององค์กรที่

ให้บริการในหน้า [ขข - คค] ส าหรับการประมวลผลรายการของลูกค้าตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ 

ถึง [วนัที]่ (ค าอธิบาย) และต่อการออกแบบและการน าไปปฏิบัติของการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์การควบคุมที่แสดงไว้ในค าอธบิาย
1
 

ความรบัผิดชอบขององค์กรทีใ่หบ้ริการ กขค 

องค์กรที่ให้บริการ กขค รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอค าอธิบายตามข้อความที่ให้ไว้ใน 

หน้า [กก] รวมทั้งความครบถ้วน ความถูกต้อง และวิธีการน าเสนอค าอธิบายและ ข้อความ  

การให้บริการดังกล่าวในค าอธิบายครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ และ 

การออกแบบ การน าไปใช้ปฏบัิติของการควบคุมอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การ

ควบคุมที่ก  าหนดไว้ 

ความเป็นอิสระและการควบคมุคณุภาพของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นอิสระและข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณอื่นตามข้อก าหนดจรรยาบรรณและคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี ที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงใช้เป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานส าหรับความซ่ือสัตย์สุจริต ความ

เที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ และ

พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

                                                        

1
  ถ้าบางส่วนของค าอธบิายไม่รวมในขอบเขตของงานตรวจสอบ ให้ระบุอย่างชัดเจนในรายงานที่ให้ความเชื่อมั่น 
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ส านักงานของข้าพเจ้าปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
2
 และด ารงไว้ซ่ึงระบบการ

ควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ได้รับการบันทึกไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ และ กฎหมายและข้อก าหนดของข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อค าอธิบาย และต่อการออกแบบและการน าไปใช้

ปฏบัิติการควบคุมที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธิบายดังกล่าวขององค์กรที่

ให้บริการ กขค ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น รหัส 3402 

“รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ” ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึง

ก าหนดให้ข้าพเจ้าวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีสมเหตุสมผลว่าค าอธิบาย

ดังกล่าวแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร และการควบคุมมีการออกแบบอย่างเหมาะสมและน าไปใช้

ปฏบัิติอย่างมีประสทิธผิลในสาระส าคัญ  

งานให้ความเช่ือมั่นต่อค าอธิบาย การออกแบบ และการน าไปใช้ปฏิบัติของการควบคุมอย่างมี

ประสิทธิผลที่องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเกี่ยวกับการ

เปิดเผยในค าอธบิายระบบ การออกแบบ และการน าไปใช้ปฏบัิติของการควบคุมอย่างมีประสิทธิผลที่

องค์กรที่ให้บริการ วิธีการปฏิบัติงานที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่ค าอธบิายดังกล่าวจะไม่แสดงอย่างถูกต้องตามควร และการ

ควบคุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ได้น าไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

วิธกีารปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบการน าไปใช้ปฏบัิติอย่างมีประสิทธิผลของการควบคุม

ที่ข้าพเจ้าคิดว่าจ าเป็นในการให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า การควบคุมได้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่ก  าหนดไว้ในค าอธิบาย งานที่ให้ความเช่ือมั่นประเภทน้ีรวมถึงการประเมินการน าเสนอ

ค าอธิบายโดยรวมและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ดังกล่าว และความเหมาะสมของ

เกณฑท์ี่ก  าหนดโดยองค์กรที่ให้บริการและได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ขอ้จ ากดัของการควบคมุภายในทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการ 

เน่ืองจากค าอธบิายขององค์กรที่ให้บริการ XYZ ได้รับการจัดท าขึ้นตามความต้องการทั่วไปของลูกค้า

ที่ใช้และผู้สอบบัญชีของลูกค้าน้ัน ดังน้ัน อาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ลูกค้าแต่ละรายอาจ

พิจารณาว่ามีความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมของตน และเน่ืองจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว การควบคุม

ที่องค์กรที่ให้บริการอาจไม่ป้องกันหรือตรวจพบข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในการประมวลผลหรือ

รายงานรายการทั้งหมด นอกจากน้ันการคาดการณ์ของการประเมินประสิทธิผลในงวดอนาคตขึ้นอยู่

กบัความเสี่ยงที่การควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการอาจไม่เพียงพอหรือล้มเหลว 

                                                        

2 
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที่ 1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ 

และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมน่ั อื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง” 
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ความเห็น 

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่างๆ ที่ระบุในรายงานน้ี หลักเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าใช้ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] ความเหน็ของข้าพเจ้าในสาระส าคัญมีดังน้ี 

(ก) ค าอธบิายแสดงอย่างถูกต้องตามที่ควร ว่าระบบ [ประเภท หรือช่ือของระบบ] ได้มีการ

ออกแบบ และน าไปใช้ปฏบัิติตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถึง [วนัที]่ 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธบิายได้มีการออกแบบ

อย่างเหมาะสมตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถึง [วนัที]่ 

(ค) ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมที่จ าเป็นในการให้ความเช่ือม่ันอย่างมีสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์

การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธิบายได้บรรลุผล มีการใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอด

ช่วงเวลา [วันที่] ถึง [วันที่] 

ค าอธิบายการทดสอบการควบคมุ 

การทดสอบการควบคุมที่ก  าหนดได้มีการทดสอบลักษณะ เวลา และผลของการทดสอบได้แสดงใน

หน้า [ออ-ฮฮ] 

ผูใ้ชข้อ้มูลและวตัถปุระสงค์ 

รายงานและค าอธิบายของการทดสอบการควบคุมในหน้า [ออ-ฮฮ] น้ี รวมทั้งข้อมูลอื่นและข้อมูล

เกี่ยวกบัการควบคุมที่กระท าโดยลูกค้าเอง จัดท าเฉพาะเพ่ือลูกค้าผู้ใช้ระบบ [ประเภท หรือช่ือของระบบ] 

ขององค์กรที่ให้บริการ กขค และเพ่ือผู้สอบบัญชีของลูกค้าเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นผู้มีความเข้าใจอย่าง

เพียงพอในการพิจารณา เม่ือประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญของรายงานทางการเงินของลูกค้า 

 

 

 

[ลายเซ็นของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

[วนัทีข่องรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 
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ตวัอย่าง 2  รายงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รที่ใหบ้ริการประเภท 1 

รายงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีต่อค าอธิบายเกีย่วกบัการควบคุมและการออกแบบ 

เสนอ องค์กรที่ให้บริการ กขค 

ขอบเขต 

ข้าพเจ้าได้ตกลงรับงานในการรายงานต่อค าอธบิายระบบ [ประเภท หรือชือ่ของระบบ] ขององค์กรที่

ให้บริการในหน้า [ขข - คค] ส าหรับการประมวลผลรายการของลูกค้า ณ [วนัที]่ (ค าอธิบาย) และ

ต่อการออกแบบการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่แสดงไว้ในค าอธบิาย
3
 

ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลของการควบคุมที่

แสดงไว้ในค าอธบิาย ดังน้ัน ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเหน็ต่อเร่ืองดังกล่าวได้ 

ความรบัผิดชอบขององค์กรทีใ่หบ้ริการ กขค 

องค์กรที่ให้บริการ กขค รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอค าอธิบายตามข้อความที่ให้ไว้ในหน้า [กก] 

รวมทั้งความครบถ้วน ความถูกต้อง และวิธีการน าเสนอค าอธิบายและ ข้อความ การให้บริการ

ดังกล่าวในค าอธบิายครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ และการออกแบบ การน าไปใช้

ปฏบัิติของการควบคุมอย่างมีประสทิธผิลเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ 

ความเป็นอิสระและการควบคมุคณุภาพของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นอิสระและข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณอื่นตามข้อก าหนดจรรยาบรรณและคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี ที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงใช้เป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานส าหรับความซ่ือสัตย์สุจริต ความ

เที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ และ

พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

ส านักงานของข้าพเจ้าปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
4
 และด ารงไว้ซ่ึงระบบการ

ควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ได้รับการบันทึกไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ และ กฎหมายและข้อก าหนดของข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

                                                        

3
  ถ้าบางส่วนของค าอธบิายไม่รวมในขอบเขตของงานตรวจสอบ ให้ระบุอย่างชัดเจนในรายงานให้ความเชื่อมั่น 

4 
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที่ 1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ 

และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมน่ั อื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง” 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อค าอธิบาย และต่อการออกแบบและการน าไปใช้

ปฏบัิติการควบคุมที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธิบายดังกล่าวขององค์กรที่

ให้บริการ กขค ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3402 

“รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ” ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึง

ก าหนดให้ข้าพเจ้าวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีสมเหตุสมผลว่าค าอธิบาย

ดังกล่าวแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร และการควบคุมมีการออกแบบอย่างเหมาะสมและน าไปใช้

ปฏบัิติอย่างมีประสทิธผิลในสาระส าคัญ  

งานให้ความเช่ือม่ันต่อค าอธิบาย การออกแบบของการควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับ

วิธกีารปฏบัิติงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยในค าอธิบายระบบ การออกแบบ ของ

การควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการ วิธีการปฏิบัติงานที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่ค าอธิบายดังกล่าวจะไม่แสดงอย่างถูกต้องตามควร 

และการควบคุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกแบบอย่างเหมาะสม งานที่ให้ความเช่ือม่ันประเภทน้ีรวมถึง

การประเมินการน าเสนอค าอธบิายโดยรวมและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ดังกล่าว 

และความเหมาะสมของเกณฑท์ี่ก  าหนดโดยองค์กรที่ให้บริการและได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] 

ดังที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธผิลของการควบคุมที่แสดงไว้ในค าอธิบาย ดังน้ันข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเหน็ต่อเร่ือง

ดังกล่าวได้ 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ขอ้จ ากดัของการควบคมุภายในทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการ 

เน่ืองจากค าอธิบายขององค์กรที่ให้บริการ XYZ ได้จัดท าข้ึนตามความต้องการทั่วไปของลูกค้าที่ใช้

และผู้สอบบัญชีของลูกค้าน้ัน ดังน้ัน อาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ลูกค้าแต่ละรายอาจ

พิจารณาว่ามีความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมของตน และเน่ืองจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว การควบคุม

ที่องค์กรที่ให้บริการอาจไม่ป้องกันหรือตรวจพบข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในการประมวลผลหรือ

รายงานรายการทั้งหมด  

ความเห็น 

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่างๆ ที่ระบุในรายงานน้ี เกณฑ์ที่ข้าพเจ้าใช้ในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] ความเหน็ของข้าพเจ้าในสาระส าคัญมีดังน้ี 

(ก) ค าอธบิายแสดงอย่างถูกต้องตามที่ควร ว่าระบบ [ประเภท หรือช่ือของระบบ] ได้มีการออกแบบ 

และน าไปใช้ปฏบัิติ ณ [วนัที]่ 

(ข) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่ก  าหนดไว้ในค าอธิบายได้มีการออกแบบ

อย่างเหมาะสม ณ [วนัที]่ 
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ผูใ้ชข้อ้มูลและวตัถปุระสงค์ 

รายงานน้ี รวมทั้งข้อมูลอื่นและข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมที่กระท าโดยลูกค้าเอง จัดท าเฉพาะเพ่ือลูกค้า

ผู้ใช้ระบบ [ประเภท หรือช่ือของระบบ] ขององค์กรที่ให้บริการ กขค และเพ่ือผู้สอบบัญชีของลูกค้า

เหล่านั้นซ่ึงเป็นผู้มีความเข้าใจอย่างเพียงพอในการพิจารณา เม่ือได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบัการรายงานทางการเงินของลูกค้า 

 

 

 

[ลายเซ็นของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

[วนัทีข่องรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 
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ภาคผนวก 3 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก50) 

ตวัอย่างรายงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รผูใ้หบ้ริการทีม่ีการปรบัเปลีย่น 

ตัวอย่างของการปรับเปล่ียนรายงานน้ีเป็นเพียงแนวทางเท่าน้ัน ไม่ได้มุ่งให้ครอบคลุมและใช้ได้กับ

ทุกสถานการณ์ รายงานเหล่านี้มีรูปแบบพ้ืนฐานมาจากตัวอย่างรายงานในภาคผนวก 2 

ตวัอย่าง 1  ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ค าอธิบายระบบขององคก์รที่ใหบ้ริการไม่ไดแ้สดงถูกตอ้ง

ตามควรในสาระส าคญั 

… 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

… 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข

ของข้าพเจ้า 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ค าอธบิายที่ระบุไว้ในหน้า [ดต] ว่า องค์กรที่ให้บริการ กขค ใช้ตัวเลขระบุเอกลักษณ์และรหัสผ่านใน

การป้องกันการเข้าถึงระบบโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงรวมถึงการ

สอบถามเจ้าหน้าที่และการสงัเกตการปฏบัิติงาน ข้าพเจ้าพบว่าตัวเลขระบุเอกลักษณ์และรหัสผ่านถูก

ใช้ปฏบัิติในระบบงาน ก และ ข แต่ไม่ถูกใช้ปฏบัิติในระบบ ค และ ง 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่าง ๆ ที่ระบุในรายงานน้ี เกณฑ์ที่ข้าพเจ้าใช้ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในข้อความขององค์กรที่ให้บริการ กขค หน้า [กก] ยกเว้น

เร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

(ก)  … 
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ตวัอย่าง 2  ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข การควบคุมไม่ไดถู้กออกแบบอย่างเหมาะสมที่จะให ้

ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ก าหนดไวใ้น

ค าอธิบายระบบขององค์กรที่ให้บริการบรรลุผลไดถ้า้การควบคุมนั้นไดน้ าไปใช้

ปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล 

… 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

… 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข

ของข้าพเจ้า 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ตามที่บรรยายไว้ในหน้า [ดต] ของค าอธบิายน้ี เม่ือองค์กรที่ให้บริการ กขค ได้เปล่ียนแปลงโปรแกรม

เพ่ือที่จะแก้ไขข้อบกพร่องหรือเพ่ือเพ่ิมความสามารถ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตัดสินใจว่าจะ

เปล่ียนแปลงหรือไม่ การออกแบบการเปล่ียนแปลง และการน าการเปล่ียนแปลงไปใช้ปฏบัิติน้ัน ไม่ได้

รวมอยู่ในการสอบทานและอนุมัติโดยผู้ที่มีอ านาจ ซ่ึงเป็นอิสระจากงานที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง

น้ัน รวมทั้งไม่มีข้อก าหนดเฉพาะในการทดสอบการเปล่ียนแปลงน้ันหรือจัดท าผลการทดสอบให้ผู้มี

อ านาจสอบทานก่อนที่จะน าการเปล่ียนแปลงน้ันไปใช้ปฏบัิติ 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่างๆ ที่ระบุในรายงานน้ี เกณฑ์ที่ข้าพเจ้าใช้ในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในข้อความขององค์กรที่ให้บริการ กขค หน้า [กก] ยกเว้น

เร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

(ก)  … 
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ตวัอย่าง 3  ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข การควบคุมไม่ไดใ้ชป้ฏิบติัอย่างมีประสิทธิผลตลอด

ช่วงเวลาทีร่ะบุ (เฉพาะรายงานประเภท 2 เท่านั้น) 

… 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

… 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข 

ของข้าพเจ้า 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

องค์กรที่ให้บริการ กขค ระบุในค าอธิบายว่ามีการควบคุมว่าองค์กรจัดให้มีการควบคุมอัตโนมัติ 

เพ่ือกระทบยอดการรับช าระคืนเงินกู้กับรายงานที่จัดท าข้ึน อย่างไรกต็าม ตามที่ระบุในหน้า [ดต] 

ของค าอธิบายน้ี การควบคุมไม่ได้มีการใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ 

วันที่ วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป เน่ืองจากความผิดพลาดของโปรแกรม เป็นผลให้ไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์การควบคุมเร่ือง “การควบคุมให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการรับช าระคืนเงินกู้

มีการบันทกึรายการอย่างเหมาะสม” ในช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป องค์กรที่ให้บริการ กขค 

ได้เปล่ียนแปลงโปรแกรมเกี่ยวกับการค านวณเมื่อ [วนัที่] และผลการทดสอบของข้าพเจ้าพบว่า

โปรแกรมได้น ามาใช้ปฏบัิติอย่างมีประสทิธผิลตลอดช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่าง ๆ ที่ระบุในรายงานน้ี เกณฑ์ที่ข้าพเจ้าใช้ในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในข้อความขององค์กรที่ให้บริการ กขค หน้า [กก] ยกเว้นเร่ืองที่

กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

… 
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ตวัอย่าง 4  ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ผูส้อบบญัชีขององค์กรที่ให้บริการไม่สามารถไดม้า 

ซ่ึงหลกัฐานทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอ 

… 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

… 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข

ของข้าพเจ้า 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

องค์กรที่ให้บริการ กขค ระบุในค าอธิบายว่ามีการว่าองค์กรจัดให้มีการควบคุมอัตโนมัติเพ่ือกระทบ

ยอดการรับช าระคืนเงินกู้กับรายงานที่ จัดท าข้ึน อย่างไรก็ตาม รายการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ 

การปฏิบัติการกระทบยอดน้ีส าหรับช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป ได้ถูกลบเน่ืองจาก 

การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ผิดพลาด และข้าพเจ้าไม่สามารถทดสอบการปฏบัิติตามการควบคุมน้ี

ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุประสงค์การควบคุมเร่ือง “การควบคุม

ให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการรับช าระคืนเงินกู้มีการบันทึกรายการอย่างเหมาะสม”  

ถูกน าไปใช้ปฏบัิติอย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป หรือไม่ 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่บนพ้ืนฐานของเร่ืองต่างๆ ที่ระบุในรายงานน้ี เกณฑ์ที่ข้าพเจ้าใช้ในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในข้อความขององค์กรที่ให้บริการ กขค หน้า [กก] ยกเว้นเร่ืองที่

กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

(ก)  … 


