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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ 

ในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในกรณีที่กิจการใช้บริการจากองค์กร

ที่ให้บริการแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานฉบับนี้ ได้อธิบายถึงวิธีการที ่

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการจะน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)1 และ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3302 ไปใช้ในการได้มาซ่ึงความเข้าใจในกิจการที่ใช้บริการ รวมถึง

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะระบุและประเมินความเส่ียงจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และออกแบบและปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

2. กิจการหลายแห่งได้ให้องค์กรที่ให้บริการด าเนินงานแทนในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การปฏิบัติเฉพาะงาน

ภายใต้การก าหนดทิศทางของกิจการจนถึงการท างานทดแทนหน่วยงานหรือท าหน้าที่ทางธุรกิจ

ทั้งหมดให้แก่กิจการ เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ซ่ึง 

การบริการหลาย ๆ อย่างที่องค์กรดังกล่าวจัดให้นั้น เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานทางธุรกิจของ

กิจการ อย่างไรกต็าม ไม่ใช่การบริการทุกประเภทจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญช ี

3. การบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้นั้นจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ 

ที่ใช้บริการกต็่อเม่ือการบริการและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการบริการเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบสารสนเทศของกิจการที่ใช้บริการ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวข้องกับ

การรายงานทางการเงิน แม้ว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ 

การรายงานทางการเงิน แต่กอ็าจมีการควบคุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีด้วย เช่น  

การควบคุมเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สิน การบริการขององค์กรที่ให้บริการ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

สารสนเทศของกิจการที่ใช้บริการ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวข้องกับ 

การรายงานทางการเงิน หากการบริการดังกล่าวมีผลกระทบต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ประเภทของรายการทางการค้าที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของกิจการที่ใช้บริการมีความส าคัญ

ต่องบการเงินของกิจการที่ใช้บริการ 

(ข) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทั้งที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ปฏิบัติงานด้วยมือ) 

เม่ือมีรายการทางการค้าของกิจการที่ใช้บริการเกิดขึ้น มีการบันทกึ ประมวลผล แก้ไขในกรณทีี่

จ าเป็น รวมถึงการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และการรายงานในงบการเงนิ 

 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

โดยการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ” 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 
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(ค) บันทึกทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการเขียน) ข้อมูล

ประกอบ และบัญชีในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการที่เกิดขึ้นมีการบันทกึ การประมวลผล 

และการรายงานรายการทางการค้าของกิจการที่ใช้บริการ ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลที่ไม่

ถูกต้องและการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

(ง) วิธีการที่ระบบสารสนเทศของกิจการที่ใช้บริการใช้ในการตรวจจับเหตุการณ์และเงื่อนไข 

ต่าง ๆ (นอกเหนือจากรายการทางการค้า) ที่มีความส าคัญต่องบการเงิน 

(จ) กระบวนการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการจัดเตรียมงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการ รวมถึง

การประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ 

(ฉ) การควบคุมเกี่ยวกับการจัดท าสมุดรายวันทั่วไป รวมถึงสมุดรายวันที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ

มาตรฐานที่ใช้บันทึกรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้ นเป็นประจ า รายการทางการค้าที่ไม่ปกติหรือ 

การปรับปรุงรายการ 

4. ลักษณะและขอบเขตของงานที่ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องปฏิบัติในเร่ืองที่เกี่ยวกับ 

การบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและความส าคัญของบริการเหล่านั้นที่มีต่อ

กิจการที่ใช้บริการ และความเกี่ยวข้องของบริการเหล่านั้นที่มีต่อการตรวจสอบบัญช ี

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงการบริการของสถาบันการเงินที่ให้บริการใน 

การประมวลผลบัญชีของกิจการที่มีกับสถาบันการเงินนั้น หรือรายการทางการค้าที่ได้รับค าส่ังอนุมัติ

เป็นการเฉพาะจากกิจการ เช่น การประมวลผลตามค าส่ังจ่ายเชค็ของธนาคาร หรือ การประมวลผล

รายการที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์โดยนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้  มาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบรายการที่เกิดจากส่วนได้เสียทางการเงินในฐานะเจ้าของใน

กิจการอื่น เช่น ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล และการร่วมค้า ซ่ึงสิทธิการเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียดังกล่าว

ถูกบันทกึบัญชีและรายงานไว้ในส่วนของผู้เป็นเจ้าของส่วนได้เสียนั้น 

วนัถือปฏิบติั 

6. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

7. ในกรณีที่กิจการที่ใช้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการ วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ที่ใช้บริการ คือ 

(ก) เพื่อให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในลักษณะและความส าคัญของการบริการที่องค์กรที่ให้บริการ 

จัดให้ และผลกระทบของการบริการดังกล่าวที่มีต่อการควบคุมภายในของกิจการที่ใช้บริการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีอย่างเพียงพอต่อการระบุและประเมินความเส่ียง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และ 

(ข) เพื่อออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
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ค าจ ากดัความ 

8. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต์่อไปนี้ มีความหมายดังนี้ 

(ก) การควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้บริการ หมายถึง การควบคุมที่องค์กรที่ให้บริการได้

สันนิษฐานไว้ในขณะออกแบบการให้บริการ ว่าจะมีการน าไปปฏิบัติใช้จริงโดยกิจการที่ใช้

บริการ และถูกก าหนดไว้ในค าอธิบายระบบงาน 

(ข) รายงานที่เกี่ยวกับค าอธิบาย และการออกแบบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ (อ้างถึง 

ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ว่า “รายงานประเภท 1”) หมายถึง รายงานที่ประกอบด้วย 

(1) ค าอธิบายระบบงานขององค์กรที่ ให้บริการ วัตถุประสงค์ในการควบคุม และ 

การควบคุมที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้มีการออกแบบและน าไปปฏิบัติใช้จริงตามวันที่ระบุไว้  

ซ่ึงจัดท าโดยผู้บริหารขององค์กรที่ให้บริการ  

(2) รายงานของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อแสดง 

ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล ซ่ึงประกอบด้วยความเห็นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการที่มีต่อค าอธิบายระบบงานขององค์กรที่ให้บริการ วัตถุประสงค์ในการควบคมุ 

รวมถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมของการออกแบบการควบคุมเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมตามที่ก าหนดไว้ 

(ค) รายงานเกี่ยวกับค าอธิบาย การออกแบบการควบคุม และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ (อ้างถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ว่า “รายงาน

ประเภท 2”) หมายถึง รายงานที่ประกอบด้วย 

(1) ค าอธิบายระบบงานขององค์กรที่ให้บริการ วัตถุประสงค์ในการควบคุม และ 

การควบคุมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและการน าไปปฏิบัติตามวันที่ระบุไว้หรือตลอด

ระยะเวลาที่ระบุไว้ และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมดังกล่าว

ตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ (ในบางกรณี) ซ่ึงจัดท าโดยผู้บริหารขององค์กรที่ให้บริการ  

(2) รายงานของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อแสดง 

ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล ประกอบด้วย 

ก. ความเห็นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการที่มีต่อค าอธิบายระบบงานของ

องค์กรที่ให้บริการ วัตถุประสงค์ในการควบคุมรวมถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้องและ

ความเหมาะสมของการออกแบบการควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน  

การควบคุมตามที่ก าหนดไว้ และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติการควบคุม  

ข.  ค าอธิบายการทดสอบการควบคุมและผลที่ได้จากการทดสอบของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการ 

(ง) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่เสนอรายงานความเชื่อม่ันต่อ 

การควบคุมขององค์กรที่ให้บริการตามค าร้องขอขององค์กรที่ให้บริการ 
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(จ) องค์กรที่ให้บริการ หมายถึง องค์กรอื่น (หรือส่วนงานขององค์กรอื่น) ที่ให้บริการแก่กิจการ

ที่ใช้บริการ ซ่ึงการบริการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศของกิจการที่ใช้บริการใน 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินของกิจการที่ใช้บริการ 

(ฉ) ระบบงานขององค์กรที่ให้บริการ หมายถึง นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้ถูก

ออกแบบไว้และมีการปฏิบัติจริง รวมถึงมีการด ารงไว้โดยองค์กรที่ให้บริการ เพื่อการบริการ

ให้กับกิจการที่ใช้บริการตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ 

(ช) องค์กรที่ให้บริการช่วง หมายถึง องค์กรที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรที่ให้บริการ

อีกแห่งหนึ่งในการปฏิบัติงานบริการอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการรายงานทางการเงินของกิจการที่ใช้บริการ 

(ซ) ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบและเสนอรายงานต่อ 

งบการเงินของกิจการที่ใช้บริการ 

(ฌ) กิจการที่ใช้บริการ หมายถึง กิจการที่ใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการและงบการเงินของ

กิจการดังกล่าวถูกตรวจสอบ 

ขอ้ก าหนด 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในบริการท่ีองคก์รท่ีใหบ้ริการจัดให ้รวมถึงการควบคุมภายใน 

9. ในการให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในกิจการที่ใช้บริการตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

315 (ปรับปรุง)3 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจว่ากิจการที่ใช้บริการได้

ใช้บริการขององค์กรที่ให้บริการในการด าเนินงานของกิจการที่ใช้บริการอย่างไร ซ่ึงรวมถึง (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก1-ก2) 

(ก) ลักษณะของการบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ และความส าคัญของการบริการดังกล่าวที่มี

ต่อกิจการที่ใช้บริการ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อการควบคุมภายในของกิจการที่ใช้บริการ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3-ก5)  

(ข) ลักษณะและสาระส าคัญของรายการทางการค้าที่ถูกประมวลผลหรือกระบวนการทางบัญชี

หรือรายงานทางการเงิน ซ่ึงได้รับผลกระทบจากองค์กรที่ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6)  

(ค) ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมขององค์กรที่ให้บริการกับกิจกรรมของกิจการที่ใช้

บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7)  

(ง) ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ รวมถึงข้อก าหนด

ของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรที่ให้บริการรับท าให้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก8-ก11)  

 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 11 
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10. ในการให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามที่กล่าวไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)4 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องประเมินถึง

การออกแบบและการน าไปปฏิบัติของการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ณ กิจการที่ใช้บริการในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดท า รวมถึงการน าการควบคุมดังกล่าวไปใช้กับรายการ 

ทางการค้าที่ประมวลผลโดยองค์กรที่ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก12-ก14)  

11. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องพิจารณาการได้มาซ่ึงความเข้าใจในลักษณะและความส าคัญ

ของบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดท า และผลกระทบของบริการดังกล่าวที่มีต่อการควบคุมภายใน

ของกิจการที่ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างเพียงพอต่อการระบุและประเมินความเส่ียง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

12. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการไม่สามารถได้มาซ่ึงความเข้าใจอย่างเพียงพอจากกิจการที่ใช้

บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจจากวิธีการใด

วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้   

(ก) การได้มาซ่ึงรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 (กรณีที่สามารถหาได้) 

(ข) การติดต่อองค์กรที่ให้บริการผ่านทางกิจการที่ใช้บริการเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเฉพาะอย่าง 

(ค) การเข้าตรวจเยี่ยมองค์กรที่ให้บริการ และการปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล

ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ณ องค์กรที่ให้บริการ 

(ง) การให้ผู้ สอบบัญชีอื่นปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อได้มาซ่ึงข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับ 

การควบคุมที่เกี่ยวข้อง ณ องค์กรที่ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15-ก20)  

การใชร้ายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 เพื่อสนับสนุนความเขา้ใจในองค์กรที่ให้บริการของ

ผูส้อบบญัชีของกิจการทีใ่ชบ้ริการ 

13. ในการพิจารณาถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีจากรายงานประเภท 1 

หรือรายงานประเภท 2 นั้น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องได้รับความพึงพอใจเกี่ยวกับ 

เร่ืองต่อไปนี้   

(ก) ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีกับองค์กรที่ให้บริการ  

(ข) ความเพียงพอของมาตรฐานที่รองรับการออกรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21)  

14. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการวางแผนที่จะใช้รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 

เป็นหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและการน าไปปฏิบัติของ

การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้   

(ก) ประเมินถึงค าอธิบายและการออกแบบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการว่าตรงตามวันที่หรือ

ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ 

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 12 
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(ข) ประเมินถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานจากรายงานความเข้าใจในการ

ควบคุมภายในของกิจการที่ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  

(ค) พิจารณาว่าการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้บริการที่ระบุโดยองค์กรที่ให้บริการนั้น

เกี่ยวข้องกับกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจว่ากิจการ

ที่ใช้บริการได้มีการออกแบบและการน าการควบคุมดังกล่าวไปปฏิบัติหรือไม่ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก22-ก23)  

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ไดป้ระเมินไว ้

15. ในการตอบสนองต่อความเส่ียงที่ได้ประเมินไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องปฏิบัติ ดังนี้   

(ก) พิจารณาว่าสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินได้จากบันทึกต่าง ๆ ที่เกบ็ไว้ ณ กิจการที่ใช้

บริการหรือไม่ และถ้าไม่ใช่ควรกระท า ดังนี้ 

(ข) ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ หรือให้ผู้สอบบัญชีอื่นปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีการตรวจสอบดังกล่าว ณ องค์กรที่

ให้บริการในนามของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24-ก28)  

การทดสอบการควบคุม 

16. เม่ือการประเมินความเส่ียงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ว่า 

การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการนั้นได้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ ตาม 

การควบคุมเหล่านั้นจากวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้   

(ก) การได้มาซ่ึงรายงานประเภท 2 (กรณีที่สามารถหาได้)  

(ข) การทดสอบการควบคุมที่เหมาะสม ณ องค์กรที่ให้บริการ 

(ค) การให้ผู้สอบบัญชีอื่นทดสอบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการในนามของผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ใช้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก29-ก30)  

การใช้รายงานประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการนั้นได้มีการ

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

17. ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16(ก) หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการวางแผนที่จะใช้รายงาน

ประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชีว่า การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการนั้นได้มีการปฏิบัติอย่าง

มีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องพิจารณาว่ารายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการนั้นได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมเพื่อสนับสนุนการประเมินความเส่ียงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่  

โดยค านึงถึงเร่ืองต่อไปนี้   
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(ก) การประเมินต่อค าอธิบาย การออกแบบ และการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลของการควบคุม  

ณ องค์กรที่ให้บริการว่า ณ วันที่หรือช่วงเวลาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ใช้บริการหรือไม่ 

(ข) การพิจารณาว่าการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้บริการที่ระบุโดยองค์กรที่ให้บริการนั้น

เกี่ยวข้องกับกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจว่ากิจการ

ที่ใช้บริการได้มีการออกแบบและมีการน าไปปฏิบัติหรือไม่ และถ้าน าไปปฏิบัติจริงต้อง

ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเหล่านั้น 

(ค) การประเมินถึงความเพียงพอของช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบการควบคุม และช่วงเวลา

ที่ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่เวลาที่ท าการทดสอบการควบคุมดังกล่าว 

(ง) การประเมินว่าการทดสอบการควบคุมที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ และผล

จากการทดสอบที่ได้อธิบายไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการนั้นเกี่ยวเนื่อง

กับส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ และได้แสดง

ให้เห็นถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนผลการประเมิน 

ความเส่ียงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก31-ก39) 

รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ที่ไมไ่ดร้วมถึงบริการขององคก์รทีใ่หบ้ริการช่วง 

18. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 

เป็นหลักฐานการสอบบัญชี แต่ไม่รวมถึงการบริการที่องค์กรที่ให้บริการช่วงจัดท าและการบริการ

เหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการด้วย ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่

องค์กรที่ให้บริการช่วงจัดท า (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก40)  

การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  

ซ่ึงยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม ณ องคก์รท่ีใหบ้ริการ 

19. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องสอบถามผู้บริหารของกิจการที่ใช้บริการว่าองค์กรที่ให้บริการ

ได้มีการรายงานต่อกิจการที่ใช้บริการ หรือกิจการที่ใช้บริการได้รับทราบถึงเร่ืองการทุจริต  

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซ่ึงยังไม่ได้รับ 

การแก้ไขที่มีผลกระทบต่องบการเงินของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ใช้บริการต้องประเมินว่าประเดน็ดังกล่าวมีผลกระทบต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ

วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอย่างไร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อ

ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการและรายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก41)  
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การรายงานโดยผูส้อบบญัชีของกิจการท่ีใชบ้ริการ 

20. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีของกิจการที่ใช้บริการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)5 หากผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ใช้บริการไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ

บริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดท าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ใช้

บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก42)  

21. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องไม่อ้างถึงผลงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการที่แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข เว้นแต่จะก าหนด

โดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้สามารถท าได้ หากการอ้างอิงดังกล่าวสามารถท าได้ตามกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ รายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องระบุว่า การอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้ท าให้

ภาระความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชขีองกิจการที่ใช้บริการในการแสดงความเห็นต่องบการเงินลด

น้อยลง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก43)  

22. หากการอ้างอิงถึงผลงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจที่

ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ใช้บริการต้องระบุว่าการอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้ท าให้ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ใช้บริการในการแสดงความเห็นต่องบการเงินลดน้อยลง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก44)  

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในบริการท่ีองคก์รท่ีใหบ้ริการจัดให ้รวมถึงการควบคุมภายใน 

แหล่งขอ้มูล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9)  

ก1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ ซ่ึงสามารถหาได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น  

• คู่มือการใช้งาน 

• ภาพรวมของระบบงาน 

• คู่มือทางเทคนิค 

• สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับระดับของการบริการระหว่างกิจการที่ใช้บริการและองค์กรที่

ให้บริการ 

• รายงานที่จัดท าโดยองค์กรที่ให้บริการ ผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลเกี่ยวกับ 

การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ 

• รายงานที่จัดท าโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์

อักษรไปยังผู้บริหาร (ถ้ามี)  

 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  

ย่อหน้าที่ 6  
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ก2. ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการที่มีต่อองค์กรที่ให้บริการ เช่น 

จากประสบการณ์ในการรับงานสอบบัญชอีื่น อาจช่วยให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในลักษณะของการบริการที่

องค์กรที่ให้บริการจัดให้ หากการบริการและการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการส าหรับบริการเหล่านั้น

มีมาตรฐานสูงกอ็าจเป็นประโยชน์มากขึ้น 

ลกัษณะของบริการทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการจดัให ้(อ้างถึงย่อหน้าที่ 9(ก))  

ก3. กิจการที่ใช้บริการอาจใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น ประมวลผลรายการ

ทางการค้าและด ารงไว้ซ่ึงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือบันทึกรายการทางการค้าและประมวลผล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ เช่น แผนกดูแลทรัพย์สินที่ดูแล

เกี่ยวกับการลงทุนและให้บริการด้านสินทรัพย์ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหรือด้านอื่น ๆ 

ธนาคารผู้ รับจ านองที่ให้บริการรับจ านองแก่บุคคลอื่น และผู้ ให้บริการด้านระบบงานที่จัดหา

โปรแกรมประยุกต์ส าเร็จรูปและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถประมวลผล

รายการทางการเงินและการด าเนินงานได้  

ก4. ตัวอย่างบริการขององค์กรที่ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ รวมถึง 

• การด ารงไว้ซ่ึงบันทกึทางบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ 

• การบริหารสินทรัพย์ 

• การท าให้เกิดรายการ การบันทึก หรือการประมวลผลรายการทางการค้าแทนกิจการที่ใช้

บริการ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกิจการขนาดเลก็ 

ก5. กิจการขนาดเล็กอาจใช้บริการจัดท าบัญชีจากบุคคลภายนอก ตั้งแต่การประมวลผลรายการทาง 

การค้าบางรายการ (ตัวอย่างเช่น การจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน) และการด ารงไว้ซ่ึงบันทกึ

ทางบัญชีของกิจการไปถึงจนการจัดท างบการเงินของกิจการ ซ่ึงการให้องค์กรที่ให้บริการจัดท า 

งบการเงินของกิจการนั้นไม่ได้ลดภาระความรับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการขนาดเล็ก และ

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลที่มีต่องบการเงิน6 

ลักษณะและความมีสาระส าคัญของรายการทางการคา้ที่ถูกประมวลผลโดยองค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 9(ข))  

ก6. องค์กรที่ให้บริการอาจก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติซ่ึงส่งผลกระทบต่อการควบคุมภายในของ

กิจการที่ใช้บริการ โดยนโยบายและวิธีปฏิบัติการเหล่านั้นมีส่วนหนึ่งซ่ึงแยกต่างหากจากกิจการที่ใช้

บริการทั้งทางกายภาพและทางการด าเนินงาน ความส าคัญของการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการที่มี

ต่อการควบคุมของกิจการที่ใช้บริการนั้น ขึ้ นอยู่กับลักษณะของบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ 

รวมถึงลักษณะและความมีสาระส าคัญของรายการทางการค้าที่ประมวลผลให้แก่กิจการที่ใช้บริการ  

 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 4 และ ก4–ก5 
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ในบางสถานการณ์รายการทางการค้าที่ถูกประมวลผลและบัญชีซ่ึงได้รับผลกระทบจากองค์กรที่

ให้บริการอาจไม่มีสาระส าคัญต่องบการเงินของกิจการที่ใช้บริการ แต่ลักษณะของรายการทางการค้า

ที่ถูกประมวลผลอาจมีความส าคัญ และผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจพิจารณาถึงความจ าเป็น

ในการท าเข้าใจต่อการควบคุมที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมขององค์กรที่ให้บริการและกิจการที่ใชบ้ริการ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 9(ค)) 

ก7. ความส าคัญของการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการที่มีต่อการควบคุมของกิจการที่ใช้บริการ 

ยังขึ้นอยู่กับระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมขององค์กรที่ให้บริการกับกิจกรรมของ

กิจการที่ใช้บริการ ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กัน หมายถึง ขอบเขตที่กิจการที่ใช้บริการสามารถจัด

และเลือกให้มีการควบคุมที่มีประสิทธิผลส าหรับการประมวลผลที่ด าเนินการ โดยองค์กรที่ให้บริการ 

เช่น ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมของกิจการที่ใช้บริการกับกิจกรรมขององค์กร 

ที่ให้บริการอยู่ในระดับสูงก็ต่อเม่ือกิจการที่ใช้บริการเป็นผู้อนุมัติรายการทางการค้าและองค์กร 

ที่ให้บริการเป็นผู้ประมวลผลและบันทกึบัญชีส าหรับรายการเหล่านั้น ในบางสถานการณ์อาจมีความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่กิจการที่ใช้บริการจะจัดให้มีการควบคุมที่มีประสิทธิผลส าหรับรายการ

เหล่านั้น ในทางตรงกันข้าม เม่ือใดที่องค์กรที่ให้บริการท าให้เกิดรายการ หรือบันทึกรายการ 

ประมวลผล และท าบัญชีส าหรับรายการทางการค้าของกิจการที่ใช้บริการ นั่นหมายความว่าระดับ

ของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง 2 องค์กรอยู่ในระดับต ่า ซ่ึงในสถานการณ์เช่นนี้  กิจการที่ใช้บริการ

อาจไม่สามารถหรืออาจไม่เลือกที่จะจัดให้มีการควบคุมที่มีประสิทธิผลส าหรับรายการเหล่านี้   

ณ กิจการที่ใช้บริการและอาจเชื่อม่ันในการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์ระหว่างกิจการทีใ่ชบ้ริการและองค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9(ง)) 

ก8. สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับระดับของการบริการระหว่างกิจการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ

อาจครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ เช่น 

• ข้อมูลที่ต้องให้กับกิจการที่ใช้บริการและความรับผิดชอบในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรม

ต่าง ๆ ซ่ึงองค์กรที่ให้บริการจัดให้ 

• การด าเนินการตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบของ 

การบันทกึรายการต่าง ๆ ที่ควรด ารงไว้ หรือการเข้าถึงบันทกึดังกล่าว 

• เงินชดเชยค่าเสียหายที่ต้องให้กับกิจการที่ใช้บริการในกรณีเกิดความล้มเหลวในการ

ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

• องค์กรที่ให้บริการจัดให้มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือไม่ และถ้ามี รายงานดังกล่าว

เป็นรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2  

• ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการมีสิทธิที่จะเข้าถึงรายการบัญชีของกิจการที่ใช้บริการที่เก็บ

รักษาไว้โดยองค์กรที่ให้บริการ รวมถึงข้อมูลอื่นที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ 

• ข้อตกลงการอนุญาตให้มีการติดต่อกันโดยตรงระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการและ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการหรือไม่ 
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ก9. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ให้บริการกับกิจการที่ใช้บริการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่

ให้บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการนั้นควรเป็นความสัมพันธ์โดยตรง อย่างไรกต็าม

ความสัมพันธ์โดยตรงนี้ ไม่จ าเป็นต้องก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการ

ที่ใช้บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงหากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการกับผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงแล้ว โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการควรมีการติดต่อส่ือสารกันผ่านทางกิจการที่ใช้บริการ

และองค์กรที่ให้บริการ อนึ่ง หากมีการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการที่

ใช้บริการกับผู้สอบบญัชีขององค์กรที่ให้บริการต้องค านึงถึงเร่ืองจรรยาบรรณและการรักษาความลับ

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจใช้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการให้

ปฏิบัติวิธีการต่าง ๆ ในนามของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ เช่น 

(ก) การทดสอบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ หรือ 

(ข) การตรวจสอบเนื้อหาสาระของรายการทางการค้าและยอดคงเหลือในงบการเงินของกิจการที่

ใช้บริการที่ด ารงไว้ ณ องค์กรที่ให้บริการ  

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก10. โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างไม่มีข้อจ ากัดตามที่กฎหมาย

ก าหนด อย่างไรกต็าม อาจมีบางสถานการณ์ที่สิทธิในการเข้าถึงดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้ เช่น 

หากองค์กรที่ให้บริการตั้งอยู่ ในอาณาเขตที่ มีข้อก าหนดทางกฎหมายที่แตกต่างกัน เป็นต้น  

ซ่ึงในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในกฎหมายที่

บังคับใช้ในแต่ละอาณาเขตเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของสิทธิในการเข้าถึงที่สามารถท าได้ 

นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจได้มาหรือร้องขอไปยังกิจการที่ใช้บริการถึงสิทธ์ิ 

ในการเข้าถึงข้อตกลงในสัญญาใด ๆ ระหว่างกิจการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ 

ก11. นอกจากนี้  ผู้ สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจให้ผู้ สอบบัญชีอื่นทดสอบการควบคุมหรือ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดอื่น 

ความเขา้ใจในการควบคุมทีเ่กีย่วขอ้งกบับริการทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการจดัให ้(อ้างถึงย่อหน้าที่ 10) 

ก12. กิจการที่ใช้บริการอาจก าหนดให้มีการควบคุมส าหรับบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ ซ่ึงอาจมี 

การทดสอบการควบคุมนั้นโดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ และอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ใช้บริการสรุปได้ว่า การควบคุมของกิจการที่ใช้บริการนั้นได้ถูกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

ตามส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ค านึงถึงว่า 

การควบคุมนั้นอยู่ ณ องค์กรที่ให้บริการ เช่น หากกิจการที่ใช้บริการให้องค์กรที่ให้บริการประมวล

รายการเงินเดือน กิจการที่ใช้บริการอาจก าหนดการควบคุมส าหรับการส่งมอบและการรับข้อมูล

เงินเดือนเพื่อป้องกันและตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ซ่ึงการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง 
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• การเปรียบเทียบข้อมูลที่ส่งมอบให้กับองค์กรที่ให้บริการกับรายงานที่ได้รับจากองค์กรที่

ให้บริการหลังจากที่ข้อมูลได้รับการประมวลผล 

• สุ่มตัวอย่างเงินเดือนเพื่ อทดสอบการค านวณ ตรวจสอบความถูกต้องและสอบทาน 

ความสมเหตุสมผลของยอดเงินเดือนโดยรวม 

ก13. ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจต้องทดสอบการควบคุมของกิจการที่

ใช้บริการเกี่ยวกับการประมวลผลเงินเดือนเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลพื้ นฐานส าหรับผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ใช้บริการในการสรุปว่าการควบคุมของกิจการที่ใช้บริการนั้นได้มีการปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผลตามส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินส าหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการ

เงินเดือน 

ก14. ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)7 เกี่ยวกับความเส่ียงบางประเภท 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจพิจารณาว่าไม่สามารถที่จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอจากวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว ซ่ึงความเส่ียงประเภทนี้

อาจเกี่ยวเนื่องกับการบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้อง หรือความไม่ครบถ้วนของประเภทรายการ 

ทางการค้าที่เกิดขึ้นเป็นประจ าและมียอดคงเหลือทางบัญชีที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษที่มักเกิดขึ้น

จากการประมวลผลแบบอัตโนมัติโดยไม่มีบุคลากรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อย 

โดยลักษณะพิเศษของการประมวลผลแบบอัตโนมัติดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือ

กิจการที่ใช้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงในกรณีดังกล่าว การควบคุมของกิจการที่ใช้

บริการที่มีต่อความเส่ียงดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจ ในการควบคุมดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 9 และย่อหน้าที่ 

10 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

วิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมในกรณีทีไ่ม่สามารถไดม้าซึ่งความเขา้ใจอย่างเพียงพอจากกิจการทีใ่ชบ้ริการ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 12)  

ก15. การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการว่าจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน

ตามที่ย่อหน้าที่ 12 ระบุไว้ เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการระบุและประเมินความเส่ียง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของกิจการที่ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการ อาจได้รับอิทธิพลจากประเดน็ต่าง ๆ เช่น 

• ขนาดของกิจการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ 

• ความซับซ้อนของรายการทางการค้า ณ กิจการที่ใช้บริการและความซับซ้อนของการบริการที่

องค์กรที่ให้บริการจัดให้ 

• สถานที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการ (เช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจตัดสินใจให้

ผู้สอบบัญชีอื่นปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีการต่าง ๆ ณ องค์กรที่ให้บริการในนามของผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการ หากองค์กรที่ให้บริการตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกล) 

 
7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 30 
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• ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกคาดหวังว่าได้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลนั้น ได้แสดงให้เห็นถึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแก่ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่  

• ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่ใช้บริการและองค์กรที่ให้บริการ 

ก16. องค์กรที่ให้บริการอาจให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการจัดท ารายงานเกี่ยวกับค าอธิบายและ  

การออกแบบการควบคุม (รายงานประเภท 1) หรือเกี่ยวกับค าอธิบายการออกแบบการควบคุม 

และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม (รายงานประเภท 2) โดยรายงานประเภท 1 

หรือรายงานประเภท 2 อาจถูกจัดท าขึ้นภายใต้มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อม่ัน รหัส 34028 หรือ

ภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นโดยผู้มีอ านาจหรือองค์กรผู้มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานที่รับรองทั่วไป 

(ซ่ึงอาจเรียกช่ือรายงานดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น รายงานประเภท ก หรือรายงานประเภท ข) 

ก17. โดยปกติการได้มาซ่ึงรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 นั้นขึ้นอยู่กับสัญญาระหว่างองค์กร

ที่ให้บริการและกิจการที่ใช้บริการ ซ่ึงรวมถึง การจัดเตรียมรายงานดังกล่าวโดยองค์กรที่ให้บริการ 

นอกจากนี้  ในทางปฏิบัติองค์กรที่ให้บริการอาจเลือกที่จะจัดท ารายงานประเภท 1 หรือรายงาน

ประเภท 2 ให้แก่กิจการที่ใช้บริการได้ อย่างไรกต็ามในบางกรณี รายงานประเภท 1 หรือรายงาน

ประเภท 2 อาจไม่ได้มีการจัดท าให้แก่กิจการที่ใช้บริการ 

ก18. ในบางสถานการณ์ กิจการที่ใช้บริการอาจให้องค์กรที่ใช้บริการองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหลาย

องค์กรด าเนินงานของหน่วยงานหรือหน้าที่ทางธุรกิจที่ส าคัญส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนแทน

กิจการ เช่น หน้าที่ในการวางแผนและรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี หรือ

หน้าที่ด้านการเงินและการบัญชีหรือด้านการควบคุม ซ่ึงอาจท าให้ไม่สามารถที่จะหารายงานเกี่ยวกับ

การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การเข้าตรวจเยี่ยมองค์กรที่

ให้บริการอาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดส าหรับผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการในการได้มา

ซ่ึงความเข้าใจในการควบคมุ ณ องค์กรที่ให้บริการ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าผู้บริหารของกิจการ

ที่ใช้บริการน่าจะมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริหารขององค์กรที่ให้บริการ 

ก19. ผู้สอบบัญชีอ่ืนอาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่

จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ หากมีการจัดท ารายงานประเภท 1 หรือ 

รายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ เนื่องจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการนั้นมีความสัมพันธ์กับองค์กรที่

ให้บริการอยู่แล้ว ซ่ึงการใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีอื่นโดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการนั้นต้อง

ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 6009 ซ่ึงเกี่ยวกับการท าความเข้าใจในประเดน็ที่เกี่ยวข้อง

ของผู้สอบบัญชีอื่น (รวมถึงความเป็นอิสระและความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี) ความ

 
8
 มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3402 “รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ” 

9 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อควรพิจารณา-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอ่ืน” ย่อหน้าที่ 

2 กล่าวว่า “ผู้สอบบัญชีอาจพบว่ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เป็นประโยชน์เมื่ อผู้สอบบัญชีต้องเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชี อ่ืน  

ในการตรวจสอบงบการเงินที่ไม่ใช่งบการเงินของกลุ่มกิจการ โดยการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เท่าที่จ าเป็น ” ดูย่อหน้าที่ 19 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เพิ่มเติม 
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เกี่ยวข้องกับงานของผู้สอบบัญชีอื่นทั้งในการวางแผนลักษณะ ขอบเขต และช่วงเวลาในการท างาน

ดังกล่าว รวมถึงการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมา 

ก20. กิจการที่ใช้บริการอาจใช้องค์กรที่ให้บริการที่ใช้องค์กรที่ให้บริการช่วงอีกแห่งหนึ่งท างานบริการ

บางอย่างให้กับกิจการที่ใช้บริการ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

ทางการเงินของกิจการที่ใช้บริการ ซ่ึงองค์กรที่ให้บริการช่วงดังกล่าวอาจเป็นองค์กรที่แยกต่างหาก

จาก หรือมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจจ าเป็นต้อง

พิจารณาถึงการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการช่วงในกรณีที่มีการใช้องค์กรที่ให้บริการช่วงองค์กรใด

องค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กร การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมของกิจการที่ใช้บริการและ

กิจกรรมขององค์กรที่ให้บริการอาจต้องขยายความรวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกิจการที่ใช้

บริการ องค์กรที่ให้บริการ และองค์กรที่ให้บริการช่วง ซ่ึงระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กันดังกล่าว 

รวมทั้งลักษณะและความมีสาระส าคัญของรายการที่ถูกประมวลผลโดยองค์กรที่ให้บริการ  

และองค์กรที่ให้บริการช่วงจะถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการใน

การพิจารณาถึงความส าคัญของการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการและขององค์กรที่ให้บริการช่วงที่

มีต่อการควบคุมของกิจการที่ใช้บริการ 

การใชร้ายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 เพื่อสนับสนุนความเขา้ใจในองค์กรที่ให้บริการของ

ผูส้อบบญัชีของกิจการทีใ่ชบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13-14) 

ก21. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจสอบถามไปยังองค์กรวิชาชีพของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการหรือผู้ประกอบวิชาชีพรายอื่นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการว่า ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรใดหรือไม่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการอาจปฏิบัติงานในประเทศ ซ่ึงใช้มาตรฐานที่แตกต่างไปส าหรับการรายงานเกี่ยวกับ 

การควบคุมขององค์กรที่ให้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจได้ข้อมูลเ กี่ยวกับ

มาตรฐานที่ผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการใช้ในการปฏิบัติงานจากองค์กรที่ มีหน้าที่ ใน  

การก าหนดมาตรฐานดังกล่าว 

ก22. รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่ใช้บริการอาจช่วยให้

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการได้มาซ่ึงความเข้าใจในเร่ืองต่อไปนี้ 

(ก) แง่มุมของการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการประมวลผลรายการ 

ทางการค้าของกิจการที่ใช้บริการ รวมถึงการใช้องค์กรที่ให้บริการช่วง 

(ข) ขั้นตอนที่ส าคัญของรายการทางการค้าที่ด าเนินการผ่านองค์กรที่ให้บริการ เพื่อพิจารณาถึง

จุดต่าง ๆ ในขั้นตอนการด าเนินรายการทางการค้านั้น อาจก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการ 

(ค) วัตถุประสงค์ของการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการ  
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(ง) การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการได้มีการออกแบบและน าไปปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสม เพื่อ

การป้องกันหรือตรวจพบข้อผิดพลาดในการประมวลผลที่อาจก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ 

รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 อาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการได้มาซ่ึง

ความเข้าใจอย่างเพียงพอที่จะระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อันเป็นสาระส าคัญ อย่างไรกต็าม รายงานประเภท 1 ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับ

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่เกี่ยวข้อง 

ก23. รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 ณ วันที่หรือส าหรับรอบระยะเวลา ซ่ึงไม่ใช่รอบระยะเวลา

การรายงานของกิจการที่ใช้บริการอาจช่วยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจ

ในเบื้องต้นของการน าการควบคุมไปปฏิบัติจริง ณ องค์กรที่ให้บริการหากรายงานดังกล่าวมีข้อมูลที่

เป็นปัจจุบันจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม หากค าอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ ณ วันที่

หรือส าหรับรอบระยะเวลาก่อนวันที่เร่ิมรอบระยะเวลาการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการอาจปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ  เพื่อปรับปรุงข้อมูลในรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 

ให้เป็นปัจจุบัน เช่น 

• ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง ณ องค์กรที่ให้บริการกับบุคลากรของกิจการที่ใช้

บริการที่อยู่ในต าแหน่งที่รับทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

• สอบทานจากเอกสารที่เป็นปัจจุบันและจดหมายโต้ตอบที่ออกโดยองค์กรที่ให้บริการ 

• ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงกับบุคลากรขององค์กรที่ให้บริการ 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ไดป้ระเมินไว ้

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 15) 

ก24. การใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการเป็นการเพิ่มความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการบริการและการควบคุม

เกี่ยวกับบริการดังกล่าว ในบางกรณีการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการอาจลดความเส่ียงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของกิจการที่ใช้บริการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

หากกิจการที่ใช้บริการเองนั้นไม่มีความช านาญที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะอย่าง เช่น  

การท าให้เกิดรายการ การประมวลผล และการบันทึกรายการทางการค้า หรืออาจมีทรัพยากร 

ไม่เพียงพอ (ตัวอย่างเช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

ก25. หากองค์กรที่ให้บริการด ารงไว้ซ่ึงองค์ประกอบที่มีสาระส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบันทกึทางบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการ การเข้าถึงข้อมูลทางบัญชีเหล่านั้นได้โดยตรงอาจเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับ

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต่อการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามการควบคุมส าหรับข้อมูลเหล่านั้น หรือเนื้อหาสาระที่แท้จริงของรายการ

ทางการค้าและยอดคงเหลือของการบันทึกรายการเหล่านั้น หรือทั้งสองประการ การเข้าถึงข้อมูล

ดังกล่าวอาจรวมถึงการตรวจสอบบันทกึทางกายภาพ ณ องค์กรที่ให้บริการหรือการซักถามในเร่ือง
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การเก็บบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากกิจการที่ใช้บริการหรือสถานที่อื่นอย่างใด 

อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง หากการเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงสามารถท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจใช้วิธีดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานในเร่ืองความเพียงพอ

ของการควบคุมที่ปฏิบัติโดยองค์กรที่ให้บริการในเร่ืองความครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ของกิจการที่ใช้บริการที่อยู่ในความรับผิดขององค์กรที่ให้บริการ 

ก26. ในการพิจารณาลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ มาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

ยอดคงเหลือที่แสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์ที่องค์กรที่ให้บริการถือแทนไว้ หรือรายการทางการค้าที่

องค์กรที่ให้บริการรับผิดชอบแทนกิจการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจพิจารณา

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) การตรวจสอบบันทึกและเอกสารที่ถือไว้โดยกิจการที่ใช้บริการ ซ่ึงความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา

ของหลักฐานพิจารณาจากลักษณะและขอบเขตของบันทกึทางบัญชีและเอกสารหลักฐานสนบัสนุน

ที่เก็บไว้โดยกิจการที่ใช้บริการ ในบางกรณี กิจการที่ใช้บริการอาจไม่ได้เกบ็รายละเอียดของ

บันทกึหรือมีเอกสารหลักฐานของรายการทางการค้าไว้ ในนามของกิจการที่ใช้บริการเอง  

(ข) การตรวจสอบบันทกึและเอกสารที่เกบ็ไว้โดยองค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงความสามารถในการเข้าถงึ

ข้อมูลเหล่านั้นของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจถูกก าหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ระหว่างกิจการที่ใช้บริการและองคก์รที่ให้บริการ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ

อาจใช้ผู้สอบบัญชีอ่ืนในการเข้าถึงข้อมูลของกิจการที่ใช้บริการที่เกบ็ไว้โดยองค์กรที่ให้บริการ

ในนามของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ  

(ค) การได้มาซ่ึงหนังสือยืนยันยอดคงเหลือและรายการทางการค้าจากองค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงหาก

กิจการที่ใช้บริการเป็นผู้เกบ็รายการบันทึกของยอดคงเหลือและรายการทางการค้า หนังสือ

ยืนยันจากองค์กรที่ให้บริการที่ช่วยสนับสนุนรายการบันทึกของกิจการที่ใช้บริการอาจใช้เป็น

หลักฐานการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความมีตัวตนของรายการทางการค้าและสินทรัพยท์ี่

เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เม่ือมีการใช้องค์กรที่ให้บริการหลายแห่ง เช่น ผู้จัดการด้านการลงทุน

และผู้เกบ็รักษาสินทรัพย์ และองค์กรที่ให้บริการเหล่านั้นเกบ็บันทกึต่าง ๆ  ไว้เอง ผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการอาจยืนยันยอดคงเหลือกับองค์กรที่ให้บริการเหล่านั้นเพื่อน าข้อมูล

ดังกล่าวมาเปรียบเทยีบกับบันทกึของกิจการที่ใช้บริการที่เกบ็ไว้เอง 

หากกิจการที่ใช้บริการไม่ได้เกบ็รักษารายการบันทึกไว้เอง ข้อมูลที่ได้รับจากหนังสือยืนยัน

จากองค์กรที่ให้บริการจะเป็นเพียงแค่รายงานที่แสดงถึงรายการบันทึกที่เกบ็ไว้โดยองค์กรที่

ให้บริการเท่านั้น ดังนั้น หนังสือยืนยันดังกล่าวเพียงล าพังจะไม่ถือว่าเป็นหลักฐานการสอบ

บัญชีที่เชื่อถือได้ ซ่ึงในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจต้องพิจารณา

ว่าสามารถระบุแหล่งข้อมูลอิสระที่เป็นทางเลือกอื่นได้หรือไม่ 

(ง) การด าเนินการตามวิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรายการบันทึกที่เกบ็ไว้โดยกิจการที่ใช้

บริการหรือรายงานที่ได้รับจากองค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงความมีประสิทธิผลของวิธีการวิเคราะห์

เชิงเปรียบเทียบนั้นจะขึ้นอยู่กับส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน และจะได้รับ

ผลกระทบจากขอบเขตและรายละเอียดข้อมูลที่สามารถหามาได้ 
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ก27. ผู้สอบบัญชีอื่นอาจปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่อประโยชน์ของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ที่ใช้บริการ ซ่ึงในสัญญาการรับงานดังกล่าวก าหนดให้ผู้สอบบัญชีอ่ืนด าเนินการตามขั้นตอนที่เป็น

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกิจการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ โดยข้อเทจ็จริงที่

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้สอบบัญชีอื่นต้องถูกสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ

เพื่อพิจารณาว่าข้อเทจ็จริงดังกล่าวถือว่าเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ 

นอกจากนี้  อาจมีข้อบังคับที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับจากภาครัฐ  หรือข้อตกลงร่วมกันที่

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในวิธีการตรวจสอบ

เนื้อหาสาระ โดยผลจากการด าเนินการตามที่ก าหนดกับยอดคงเหลือและรายการที่ถูกประมวลผล

โดยองค์กรที่ให้บริการอาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานการตรวจสอบที่จ าเป็นต่อการสนับสนุน

ความเห็นของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ซ่ึงในสถานการณ์เช่นนี้  การท าข้อตกลงก่อนที่จะมี

การปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหลักฐานการตรวจสอบหรือการเข้าถึง

เอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่จะต้องด าเนินการให้แก่ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการนั้น  

จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ  

ก28. ในบางสถานการณ์ เม่ือกิจการที่ใช้บริการให้องค์กรที่ให้บริการด าเนินงานของส่วนงานทางการเงิน

บางส่วนหรือทั้งหมดแทนกิจการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ว่า 

ส่วนส าคัญของหลักฐานการตรวจสอบเกบ็อยู่ที่องค์กรที่ให้บริการ ดังนั้น วิธีการตรวจสอบเนื้อหา

สาระอาจจ าเป็นต้องด าเนินการ ณ องค์กรที่ให้บริการโดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการหรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นในนามของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการอาจ

จัดให้มีรายงานประเภท 2 ได้ นอกจากนี้  อาจด าเนินการตามวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระในนาม

ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ซ่ึงการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีอื่นไม่ได้ลดภาระ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อการใช้เป็นข้อมูลพื้ นฐานอย่างมีเหตุผลในการสนับสนุนความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการยังคงต้องพิจารณาว่า

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ และผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ

จ าเป็นต้องด าเนินการตามวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระอื่นอีกหรือไม่ รวมถึงการเข้าไป 

มีส่วนร่วมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติวิธีการ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระของผู้สอบบัญชีอื่น 

การทดสอบการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16)  

ก29. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการถูกก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33010 ให้ออกแบบ

และด าเนินการทดสอบการควบคุมเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคมุที่เกี่ยวข้องในบางสถานการณ์ โดยในส่วน

ขององค์กรที่ให้บริการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว เม่ือ 

 
10

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 8 
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(ก) การประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของ 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการได้รวมถึงการคาดการณ์ว่าการควบคุม ณ องค์กรที่

ให้บริการนั้นได้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล (นั่นคือ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ

ตั้งใจจะพึ่งพิงความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการใน 

การพิจารณาลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ) หรือ 

(ข) การตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวหรือการด าเนินการร่วมกับการทดสอบความมี

ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ณ กิจการที่ใช้บริการนั้นไม่สามารถให้หลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ในระดับที่เกี่ยวกับส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

ในงบการเงิน 

ก30. หากไม่สามารถได้มาซ่ึงรายงานประเภท 2  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจต้องติดต่อกับ

องค์กรที่ให้บริการผ่านทางกิจการที่ใช้บริการเพื่อร้องขอให้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

จัดท ารายงานประเภท 2 ซ่ึงรวมถึงการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่

เกี่ยวข้องหรือผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจให้ผู้สอบบัญชีอื่นปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ  

ณ องค์กรที่ให้บริการ เพื่อเป็นการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม

เหล่านั้น นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจเข้าไปตรวจเยี่ยมองค์กรที่ให้บริการและ

ทดสอบการควบคุมที่เกี่ยวข้องหากองค์กรที่ให้บริการยินยอมให้ด าเนินการได้ การประเมิน 

ความเส่ียงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการจะอยู่บนพื้ นฐานของหลักฐานที่ได้จากผลงานของ

ผู้สอบบัญชีอื่นและวิธีการของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการที่ท าด้วยตนเองประกอบกัน 

การใช้รายงานประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการนั้นได้มี 

การปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17) 

ก31. รายงานประเภท 2 อาจมีเจตนาเพื่อให้บรรลุความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันของผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการ ดังนั้น การทดสอบการควบคุมและผลที่ได้จากการทดสอบที่อธิบายอยู่ 

ในรายงานของผู้สอบบญัชีขององค์กรที่ให้บริการอาจไม่เกี่ยวเนื่องกับส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

ในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการที่ส าคัญ ซ่ึงการทดสอบการควบคุมที่เกี่ยวข้องและผลที่ได้จาก 

การทดสอบดังกล่าวจะถูกน ามาประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาว่ารายงานของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ให้บริการนั้นแสดงถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมี

ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเพื่อสนับสนุนการประเมินความเส่ียงของผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ใช้บริการ ซ่ึงในการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจพิจารณาปัจจัย

ดังต่อไปนี้ 

(ก) ช่วงเวลาที่ใช้ในการทดสอบการควบคุม และช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่การทดสอบ 

การควบคุมดังกล่าว 

(ข) ขอบเขตงานของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ใ ห้บริการและขอบเขตของบริการ  และ 

การประมวลผลที่เกี่ยวข้อง การควบคุมที่ถูกทดสอบและการทดสอบที่ได้ถูกด าเนินการ และ

ช่องทางในการทดสอบการควบคุมที่สัมพันธ์กับการควบคุมของกิจการที่ใช้บริการ 
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(ค) ผลที่ได้รับจากการทดสอบการควบคุมเหล่านั้นและความเห็นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการที่มีต่อความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเหล่านั้น 

ก32. ส าหรับส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินบางอย่าง หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจาก

การทดสอบจะน้อยลง หากช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบนั้นส้ัน และช่วงเวลาที่ได้ท าการทดสอบ

นั้นได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว ในการเปรียบเทียบช่วงระยะเวลาที่ครอบคลุมอยู่ในรายงานประเภท 2 

กับรอบระยะเวลาการรายงานทางการเงินของกิจการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ

อาจสรุปว่ารายงานประเภท 2 ได้แสดงถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่น้อย หากช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกัน

ระหว่างช่วงระยะเวลาที่ครอบคลุมอยู่ ในรายงานประเภท 2 และช่วงเวลาที่ผู้สอบบัญชีของกิจการ 

ที่ใช้บริการตั้งใจจะเชื่ อม่ันในรายงานดังกล่าวนั้นค่อนข้างน้อย ในกรณีนี้  รายงานประเภท 2  

ที่ครอบคลุมก่อนและหลังช่วงเวลาดังกล่าวอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น  ส าหรับในกรณี

อื่น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจพิจารณาถึงความจ าเป็นในการปฏิบัติหรือใช้ผู้สอบบัญชี

อื่นให้ทดสอบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเหล่านั้น 

ก33. นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการมีความจ าเป็นต้องได้มาซ่ึงหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ณ องค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากช่วง

ระยะเวลาที่ครอบคลุมในรายงานประเภท 2 หรือต้องพิจารณาวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการที่ปฏิบัติอยู่นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยรายงาน

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ อาจรวมถึง 

• ความส าคัญของความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญส าหรับ

ส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินที่ได้ประเมินไว้ 

• การควบคุมเฉพาะอย่างที่ถูกทดสอบในขณะที่ตรวจสอบระหว่างกาล และการเปล่ียนแปลงที่

ส าคัญของการควบคุมดังกล่าวนับตั้งแต่การควบคุมดังกล่าวถูกทดสอบ รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ในระบบข้อมูล กระบวนการ และบุคลากร 

• ระดับของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ในส่วนที่เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามการควบคุม 

• ระยะเวลาของช่วงระยะเวลาที่เหลือ 

• ขอบเขตที่ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการตั้งใจจะลดในการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดย

อาศัยการเชื่อถือการควบคุม 

• ความมีประสิทธิผลของสภาพแวดล้อมการควบคุมและการติดตามผลการควบคมุ ณ กิจการที่

ใช้บริการ 

ก34. หลักฐานการสอบบัญชีเพิ่มเติมที่อาจได้รับ ตัวอย่างเช่น การขยายการทดสอบการควบคุมในช่วง

ระยะเวลาที่เหลือ หรือการทดสอบการติดตามผลการควบคุมของกิจการที่ใช้บริการ 
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ก35. หากช่วงระยะเวลาในการทดสอบของผู้ สอบบัญชีขององค์ กรที่ ให้บริการอยู่นอกเหนือจาก 

รอบระยะเวลาบัญชีในงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการไม่สามารถ

ใช้การทดสอบดังกล่าวได้และไม่สามารถสรุปว่าการควบคุมของกิจการที่ใช้บริการได้มีการปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากการทดสอบเหล่านั้นไม่ได้แสดงถึงหลักฐานความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมในรอบระยะเวลาการตรวจสอบปัจจุบัน เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามวิธีการอื่น 

ก36. ในบางสถานการณ์ การบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้อาจถูกออกแบบอยู่บนข้อสมมติที่ว่าการ

ควบคุมบางอย่างจะต้องมีการน าไปปฏิบัติใช้จริงโดยกิจการที่ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น การบริการ

ดังกล่าวอาจได้รับการออกแบบอยู่บนข้อสมมติที่ว่ากิจการที่ใช้บริการจะต้องมีการควบคุมส าหรับ

การอนุมัติรายการทางการค้าก่อนที่รายการเหล่านั้นจะถูกส่งไปที่องค์กรที่ให้บริการเพื่อประมวลผล 

ในสถานการณ์ดังกล่าว ค าอธิบายถึงการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการอาจรวมถึงค าอธิบายของ 

การควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้บริการเหล่านั้น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการควรพิจารณา

ว่าการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้บริการเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับบริการที่ให้กับกิจการที่ใช้บริการ

หรือไม่ 

ก37. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการเชื่อว่ารายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่แสดง

ถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น หากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการไม่ได้รวมถึงค าอธิบายการทดสอบการควบคุมและผลที่ได้จากการทดสอบของผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจในวิธีการและ

ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการโดยการติดต่อองค์กรที่ให้บริการผ่านกิจการที่ใช้

บริการเพื่อขอปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับขอบเขตและผลที่ได้รับจาก

งานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ นอกจากนี้  หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการเชื่อว่า

มีความจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจต้องติดต่อกับองค์กรที่ให้บริการผ่านกิจการที่

ใช้บริการเพื่อร้องขอให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ ณ องค์กรที่

ให้บริการ หรืออีกทางหนึ่งคือผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการหรือผู้สอบบัญชีอื่นตามค าร้องขอ

ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบดังกล่าวเอง 

ก38. รายงานประเภท 2 ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการระบุถึงผลที่ได้รับจากการทดสอบ รวมถึง

ข้อยกเว้นและข้อมูลอื่น ซ่ึงอาจมีผลต่อข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ข้อยกเว้นที่ระบุ

โดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ หรือความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานประเภท 2 

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการไม่ได้หมายความโดยทันทีว่ารายงานประเภท 2 ของผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการดังกล่าวจะไม่มีประโยชน์ต่อการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ใช้

บริการในด้านการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ในทางตรงกันข้าม ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการจะต้องน าข้อยกเว้นและประเด็นที่ท าให้เกิด 

การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานประเภท 2 ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการดังกล่าวมาพิจารณาในการประเมินการทดสอบการควบคุมที่ท าโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการ ในการพิจารณาข้อยกเว้นและประเดน็ที่ท าให้เกิดการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลง
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ไป ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจปรึกษาหารือประเดน็ดังกล่าวกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการ การติดต่อส่ือสารต่อดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตดิต่อระหว่างองค์กรที่ให้บริการและกิจการที่ใช้

บริการ และการได้รับการอนุมัติจากองค์กรที่ให้บริการให้มีการติดต่อส่ือสารดังกล่าว 

การส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่พบระหว่างการตรวจสอบ 

ก39. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการถูกก าหนดให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ

ที่พบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบอย่าง

ทันท่วงที11 นอกจากนี้ ผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการยังถูกก าหนดให้แจ้งแก่ผู้บริหารที่

รับผิดชอบในระดับที่เหมาะสมทราบอย่างทันท่วงทีถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอื่นที่พบ

ระหว่างการตรวจสอบซ่ึงตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ

เห็นว่ามีความส าคัญเพียงพอที่สมควรได้รับความสนใจจากผู้บริหาร12 โดยประเด็นที่ผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ใช้บริการอาจพบระหว่างการตรวจสอบและอาจแจ้งต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่มีหน้าที่

ในการก ากับดูแลของกิจการที่ใช้บริการ รวมถึง 

• การติดตามการควบคุมใดกต็ามที่สามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงโดยกิจการที่ใช้บริการ รวมถึง

เร่ืองต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในผลที่ได้รับจากรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 

• ตัวอย่างของการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้บริการที่ได้กล่าวไว้ในรายงานประเภท 1 

หรือรายงานประเภท 2 แต่ไม่มีการน าไปปฏิบัติใช้จริง ณ กิจการที่ใช้บริการ 

• การควบคุมที่อาจจ าเป็นต้องมี ณ องค์กรที่ให้บริการ แต่ปรากฏว่าไม่มีการน าไปปฏิบัติใช้จริง 

หรือไม่ได้ถูกครอบคลุมไว้ในรายงานประเภท 2 เป็นการเฉพาะ 

รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ที่ไม่ไดร้วมถึงบริการขององคก์รที่ใหบ้ริการช่วง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 18) 

ก40. หากองค์กรที่ให้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการช่วงอื่น รายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการอาจรวมหรือไม่รวมถึงวัตถุประสงค์ของการควบคุมและการควบคุมที่เกี่ยวข้องขององค์กร

ที่ให้บริการช่วงไว้ในค าอธิบายระบบงานขององค์กรที่ให้บริการ และในขอบเขตของการรับงานของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ซ่ึงวิธีในการรายงานทั้ง 2 วิธีนั้นเรียกว่าวิธีการแบบรวบเข้า

ด้วยกัน และวิธีการแบบแบ่งแยก ตามล าดับ หากรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 ไม่ได้

รายงานถึงการควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการช่วง และบริการที่องค์กรที่ให้บริการช่วงจัดให้เกี่ยวข้อง

กับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรที่ให้บริการช่วง ลักษณะและ

ขอบเขตของงานที่ต้องท าโดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการที่เกี่ยวกับบริการที่องค์กรที่ให้บริการ

ช่วงจัดให้ต้องปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและความส าคัญของการบริการเหล่านั้นที่มีต่อกิจการที่ใช้

 
11

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265  “การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ” 

ย่อหน้าที่ 9-10 

12
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ย่อหน้าที่ 10 
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บริการและความเกี่ยวข้องของบริการดังกล่าวที่มีต่อการตรวจสอบ การปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อ

หน้าที่ 9 จะช่วยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการพิจารณาถึงผลกระทบขององค์กรที่ให้บริการช่วง

และลักษณะและขอบเขตของงานที่ต้องปฏิบัติ 

การทุจริต การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั และการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง ซ่ึงยงัไม่ได้

รบัการแกไ้ขที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม ณ องคก์รที่ใหบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19) 

ก41. องค์กรที่ให้บริการอาจถูกก าหนดโดยเงื่อนไขของสัญญาที่ท าไว้กับกิจการที่ใช้บริการให้เปิดเผยถึง

ผลกระทบที่มีต่อกิจการที่ใช้บริการส าหรับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เกิดจากผู้บริหารหรือพนักงานของ

องค์กรที่ให้บริการ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการต้องสอบถาม

ผู้บริหารของกิจการที่ใช้บริการว่าองค์กรที่ให้บริการได้มีการรายงานถึงประเดน็ดังกล่าวหรือไม่ และ

ประเมินว่าประเด็นที่ถูกรายงานโดยองค์กรที่ให้บริการนั้นมีผลกระทบต่อลักษณะ ช่วงเวลา และ

ขอบเขตวิธีการตรวจสอบอ่ืนของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการหรือไม่ ในบางสถานการณ์ผู้สอบ

บัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบ

ดังกล่าว และอาจร้องขอกิจการที่ใช้บริการให้ติดต่อไปยังองค์กรที่ให้บริการเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่

จ าเป็นเหล่านั้น 

การรายงานโดยผูส้อบบญัชีของกิจการท่ีใชบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20) 

ก42. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเกี่ยวกับการบริการที่องค์กรที่ให้บริการจัดให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิ

ของกิจการที่ใช้บริการ ถือเป็นการจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ ซ่ึงจะถือว่าเป็นประเด็นจาก 

การตรวจสอบเม่ือ 

• ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการไม่สามารถได้มาซ่ึงความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับบริการที่

องค์กรที่ให้บริการจัดให้ และไม่มีข้อมูลพื้ นฐานในการระบุและประเมินความเส่ียงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

• การประเมินความเส่ียงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการได้รวมถึงการคาดการณ์ว่า 

การควบคุม ณ องค์กรที่ให้บริการนั้นได้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ใช้บริการไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเหล่านั้น หรือ 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอสามารถหาได้จากบันทึกที่เกบ็รักษาไว้ ณ 

องค์กรที่ให้บริการเท่านั้น และผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการไม่สามารถได้มาซ่ึงการเข้าถึง

บันทกึเหล่านั้นได้โดยตรง 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการจะแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขหรือไม่แสดงความเห็นหรือไม่นั้น

ขึ้นอยู่กับข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการว่าผลกระทบที่เป็นไปได้ที่มีต่องบการเงินนั้น

มีสาระส าคัญหรือเป็นผลกระทบที่แผ่กระจายหรือไม่ 
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การอา้งอิงถึงงานของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21-22) 

ก43. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้อ้างอิงถึงผลงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์เร่ือง

ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการอาจ

จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการก่อนที่จะอ้างอิงถึงงานของผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ให้บริการดังกล่าว 

ก44. ข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการที่ใช้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ให้บริการนั้นไม่ได้เปล่ียนแปลงภาระ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีในการได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อการใช้เป็น ข้อมูลพื้ นฐานอย่างมีเหตุผลใน 

การสนับสนุนความเห็นของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้

บริการไม่อ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการเป็นเกณฑ์ไว้ในส่วนของความเห็น

ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการที่มีต่องบการเงินของกิจการที่ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม  

หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป เนื่องจากการแสดง

ความเห็นที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการ

ที่ใช้บริการอาจอ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ หากการอ้างอิงดังกล่าวช่วย

ในการอธิบายถึงเหตุผลส าหรับการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ที่ใช้บริการ ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้บริการจ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการก่อนที่จะอ้างอิงถึงผลงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการ

ดังกล่าว 

 


