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 1 TSA 610 (ปรับปรุง) 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหากมีการน าผลงาน

ของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมถึง (ก) การใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้

ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีและ (ข) การขอความช่วยเหลือโดยตรงภายใต้การก าหนดทิศทาง  

การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่น ามาใช้กับกิจการที่ไม่มีหน่วยงานการตรวจสอบภายใน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก2) 

3. หากกิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวกับ 

การใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่น ามาใช้ในกรณีที่ 

(ก) ความรับผิดชอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ หรือ 

(ข) จากการท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอันเป็นผลจากวิธีการที่ได้

ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)1 ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีไม่

คาดว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่มีข้อก าหนดให้ผู้สอบบัญชีใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเพื่อปรับเปล่ียนลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชี

ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ให้เป็นการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีในการก าหนดกลยุทธ์การสอบบัญชี

โดยรวม 

4. ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือโดยตรงไม่ถูกน ามาใช้ ใน

กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้วางแผนจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน  

5. ในบางประเทศผู้ สอบบัญชีอาจถูกห้ามหรือถูกจ ากัดขอบเขตบางอย่างโดยกฎหมายหรือ 

ข้อบังคับในการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือการขอความช่วยเหลือโดยตรงจาก 

ผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ลบล้างกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้ควบคุม

การตรวจสอบงบการเงิน2 การห้ามหรือการจ ากัดเหล่านี้ จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ สอบบัญชี 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก31) 

 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

โดยท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ” ย่อหน้าที่ ก55 

2 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” 
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 2 TSA 610 (ปรับปรุง) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 (ปรบัปรุง) และ มาตรฐานการสอบบญัชี 

รหสั 610 (ปรบัปรุง) 

6. กิจการหลายกิจการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการควบคุม

ภายในและการก ากับดูแล วัตถุประสงค์ และขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ลักษณะ

ความรับผิดชอบและสถานะภายในองค์กร รวมถึงอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในแตกต่างกันอย่างมาก และขึ้ นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของกิจการและ 

ความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลแล้วแต่กรณี 

7. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) กล่าวเกี่ยวกับ ความรู้และประสบการณ์ของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเสริมความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีเกี่ยวกับกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ และการระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลอันขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคญัได้อย่างไร มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)3 ยังอธิบาย

ถึงการติดต่อส่ือสารที่มีประสิทธิผลระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสร้างสภาพแวดล้อม 

ซ่ึงผู้สอบบัญชีสามารถได้รับการแจ้งเร่ืองที่ส าคัญต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่องานของผู้สอบบัญชีได้

อย่างไร   

8. ขึ้นอยู่กับสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและนโยบายและวิธีการที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้วิธีการที่เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน

หรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสามารถใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในเชิงสร้างสรรค์หรือ 

เพิ่มเสริม มาตรฐานการสอบบัญชีนี้แสดงถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเม่ือผู้สอบบัญชีคาดว่า

จะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ4  

โดยยึดความเข้าใจเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในในการได้มาซ่ึงผล

ของการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)  

การน าผลงานดงักล่าวมาใช้ปรับเปล่ียนลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ

ที่ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติด้วยตนเอง 

9. นอกจากนั้น มาตรฐานฉบับนี้ ยังแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหากพิจารณาการขอ 

ความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในภายใต้การก าหนดทิศทาง การควบคุมดูแล และ 

การสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 

10. อาจมีกลุ่มบุคคลภายในกิจการที่ปฏิบัติวิธีการที่คล้ายกับวิธีการที่ปฏิบัติโดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน วิธีการดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการควบคุมภายใน ถ้าปฏิบัติโดยหน่วยงานที่

เที่ยงธรรมและมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงใช้วิธีการที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน  

ซ่ึงรวมถึงการควบคุมคุณภาพ และการได้มา ซ่ึงหลักฐานที่ เกี่ยวเนื่ องกับประสิทธิผลของ 

 
3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก120 

4
 ดูย่อหน้าที่ 15-25 
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การควบคุมภายในดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองของผู้สอบบัญชีต่อความเส่ียงที่ได้

ประเมินไว้ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3305 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ 

11. ผู้ สอบบัญชีมีความรับผิดชอบเพียงผู้ เดียวต่อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ และ 

ความรับผิดชอบในงานตรวจสอบนั้นไม่ลดลงจากการที่ผู้สอบบัญชีใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ถึงแม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในอาจปฏิบัติ

วิธีการตรวจสอบคล้ายกับวิธีการที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชี แต่หน่วยงานตรวจสอบภายในและ 

ผู้ตรวจสอบภายในไม่เป็นอิสระจากกิจการเช่นเดียวกันกับข้อก าหนดของผู้ สอบบัญชีในการ

ตรวจสอบงบการเงินตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2006 มาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้ จึงก าหนดเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สามารถใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

และยังก าหนดความพยายามในการท างานที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ซ่ึงผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในมี

ความเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีได้รับ 

การออกแบบเพื่อให้โครงร่างในการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบ

ภายในเพื่อป้องกันการใช้ผลงานดังกล่าวเกินควรหรือน ามาใช้อย่างไม่เหมาะสม 

วนัถือปฏิบติั 

12. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

วตัถุประสงค ์

13. ในกรณีที่กิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงผู้สอบบัญชีคาดว่าจะน าผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมาใช้ปรับเปล่ียนลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่

ผู้สอบบัญชีจะปฏิบัติด้วยตนเอง หรือจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีมีดังนี้  

(ก) เพื่อพิจารณาว่าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือการขอความช่วยเหลือโดยตรง

จากผู้ตรวจสอบภายในสามารถใช้ได้หรือไม่ และถ้าจะน ามาใช้ จะใช้ในเร่ืองใด และ 

ในขอบเขตเพียงใด 

(ข) เพื่อพิจารณาว่าผลงานนั้นเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนั้นหรือไม่ หาก

ใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(ค) เพื่อก าหนดทศิทาง ควบคุมดูแลและสอบทานงานนั้นอย่างเหมาะสม หากขอความช่วยเหลือ

โดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน 

 
5 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 14 
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ค าจ ากดัความ 

14. เพื่อวัตถุประสงคข์องมาตรฐานการสอบบญัชี ค าศัพทต์่อไปนี้ มีความหมายดงันี้  

(ก) หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานภายในกิจการที่ปฏิบัติงานให้ความเชื่อม่ัน

และกิจกรรมการให้ค าปรึกษาซ่ึงได้รับการออกแบบเพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล

ของการก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียงและวิธีการของการควบคุมภายใน  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1-ก4) 

(ข) ความช่วยเหลือโดยตรง หมายถึง การใช้ผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ

ภายใต้การก าหนดทศิทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 

ขอ้ก าหนด 

การพิจารณาว่าจะใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ในเรื่องใด และมีขอบเขตเพียงใด 

การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

15. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าผลงานของผู้ตรวจสอบภายในสามารถน ามาใช้ตามวัตถุประสงค์ 

การตรวจสอบนั้นหรือไม่ โดยประเมินเร่ืองดังต่อไปนี้  

(ก) ขอบเขตของสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบายและ

วิธีการที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก5-ก9) 

(ข) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5-ก9) 

(ค) หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้วิธีการที่เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน  รวมถึง 

การควบคุมคุณภาพหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10-ก11) 

16. ผู้สอบบัญชีต้องไม่น าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้ หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ว

พบว่า 

(ก) สถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร และนโยบายและวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

ไม่สนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ 

(ข) หน่วยงานตรวจสอบภายในขาดความรู้ความสามารถที่เพียงพอ หรือ 

(ค) หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ได้ใช้วิธีการที่เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน รวมถึง 

การควบคุมคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก12-ก14) 

การพิจารณาลกัษณะ และขอบเขตของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในทีส่ามารถน ามาใชไ้ด ้

17. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาลักษณะและขอบเขตของงานที่ท า หรือที่วางแผนจะท าโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมของผู้สอบบัญชีและ 

แผนการสอบบัญชี เพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าขอบเขตหรือส่วนใดของผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถน ามาใช้ได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15-ก17) 
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18. ผู้สอบบัญชีต้องตัดสินใจในเร่ืองส าคัญที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบ เพื่อป้องกันการน าผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้อย่างไม่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนการใช้ผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในน้อยกว่าผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยตนเอง (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก15-ก17) 

(ก) การใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบญัชีมากขึ้นเม่ือเกี่ยวข้องกับ 

(1) การวางแผนและการปฏิบัตวิิธีการตรวจสอบที่เกีย่วข้อง 

(2) การประเมินหลักฐานการสอบบัญชทีี่รวบรวมได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก18-ก19) 

(ข) ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ประเมินไว้ในระดับ 

ที่เกี่ยวกับส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้สูงขึ้น และต้องพิจารณาเป็นพิเศษต่อความเส่ียง

ที่ระบุเป็นความเส่ียงที่มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20-ก22) 

(ค) สถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน นโยบายและวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

ที่จะสนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอมีน้อย 

(ง) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในต ่า 

19. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินในภาพรวมว่าการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามขอบเขต 

ที่ได้วางแผนไว้ยังคงมีผลท าให้ผู้สอบบัญชีได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเพียงพอหรือไม่  

โดยค านึงว่าผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบเพียงผู้เดียว 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15-ก22) 

20. ในการติดต่อส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลถึงเร่ืองภาพรวมของขอบเขตและระยะเวลา  

การตรวจสอบที่ได้วางแผนตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)7 

ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อส่ือสารว่าผู้สอบบัญชีได้วางแผนที่จะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23)  

การใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

21. หากผู้สอบบัญชีวางแผนจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือ

การวางแผนกับหน่วยงานตรวจสอบภายในในการน าเอาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในนั้น

มาใช้ โดยใช้หลักการการร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24-ก26) 

22. ผู้สอบบัญชีต้องอ่านรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับการท างานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ซ่ึงผู้สอบบัญชีวางแผนจะใช้ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในลักษณะและขอบเขต

ของวิธีการตรวจสอบที่หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติและส่ิงที่ตรวจพบที่เกี่ยวข้อง 

23. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวธีิการตรวจสอบอย่างเพียงพอตอ่เนื้อหาของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในโดยรวม ซ่ึงผู้สอบบัญชีวางแผนจะใช้เพื่อก าหนดความเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ 

การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินว่า 

 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล” ย่อหน้าที่ 15 
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(ก) ผลงานนั้นมีการวางแผน การปฏิบัติ การควบคุมดูแล การสอบทาน และการจัดท าเอกสาร

หลักฐานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

(ข) หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ถูกรวบรวมโดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในสามารถได้มาซ่ึงข้อสรุปที่สมเหตุสมผลได้หรือไม่ 

(ค) ข้อสรุปที่ได้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ และรายงานต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในสอดคล้องกับผลของงานที่ท าหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27-ก30) 

24. ลักษณะและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีต้องตอบสนองต่อการประเมินของ 

ผู้สอบบัญชีในเร่ืองต่อไปนี้  

(ก) ระดับการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ได้ประเมินไว้ 

(ค) ขอบเขตสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและวิธีการ 

ที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

(ง) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน8 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27-ก29) 

และต้องรวมถึงการปฏิบัติซ า้ส าหรับผลงานบางส่วน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก30) 

25. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในตาม 

ย่อหน้าที่ 15 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  และการก าหนดลักษณะและขอบเขตของ 

การใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในส าหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบตามย่อหน้าที่ 

18-19 ของมาตรฐานการสอบบัญชฉีบับนี้ มีความเหมาะสมหรือไม่ 

การพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายในหรือไม่ ในเรื่องใด และมีขอบเขต

เพียงใด 

การพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายในส าหรับวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือไม่ 

26. ผู้สอบบัญชีอาจถกูห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคบัในการรับความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบ

ภายใน หากเป็นเช่นนั้นย่อหน้าที่ 27-35 และ 37 ไม่ถูกน ามาใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก31) 

27. ในกรณีที่การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ และผู้ สอบบัญชีวางแผนจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ ตรวจสอบภายใน 

ในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินอุปสรรคที่มีนัยส าคัญที่มีอยู่ต่อความเที่ยงธรรมและ

ระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในผู้ ซ่ึงให้ความช่วยเหลือนั้น การประเมินอุปสรรค

ที่มีนัยส าคัญที่มีอยู่ต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในต้องรวมถึงการสอบถามผู้ตรวจสอบ

ภายในเกี่ยวกับส่วนได้เสียและความสัมพันธ์ ซ่ึงอาจสร้างอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรม (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก32-ก34) 
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28. ผู้สอบบัญชีต้องไม่ขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีที่ 

 (ก) มีอุปสรรคที่มีนัยส าคัญต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน หรือ 

(ข) ผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับได้ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก32-ก34) 

การพิจารณาลกัษณะและขอบเขตงานทีส่ามารถขอความชว่ยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน 

29. ในการก าหนดลักษณะและขอบเขตของงานที่อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน และลักษณะ 

ระยะเวลาและขอบเขตของทศิทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานซ่ึงเหมาะสมกับสถานการณ์

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง 

(ก) ระดับการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ 

(1) การวางแผนและการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง 

(2) การประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่รวบรวมได้ 

(ข) ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ได้ประเมินไว้ 

(ค) การประเมินอุปสรรคที่มีนัยส าคญัที่มีอยู่ต่อความเที่ยงธรรมและระดับความรู้ความสามารถ

ของผู้ตรวจสอบภายในผู้ซ่ึงให้ความช่วยเหลือโดยตรงนั้นกับผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก35-ก39)  

30. ผู้สอบบัญชีต้องไม่ขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติวิธีการที่ 

(ก) เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินจิที่ส าคญัในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19) 

(ข) เกี่ยวข้องกับความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ได้

ประเมินไว้ที่สูงขึ้น ซ่ึงต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องและการ

ประเมินหลักฐานการตรวจสอบที่รวบรวมมีมากกว่าปกติ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก38) 

(ค) เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนเกี่ยวข้องซ่ึงรายงาน หรือจะถูกรายงานต่อ

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ 

(ง) เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในหรือความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก35-ก39) 

31. เม่ือผู้สอบบัญชีประเมินอย่างเหมาะสมแล้วว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงหรือไม่ และในขอบเขตใด 

ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อส่ือสารกับผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับภาพรวมของขอบเขตและ

ระยะเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ให้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

260 (ปรับปรุง)9 และส่ือสารเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของการขอความช่วยเหลือโดยตรงจาก 

ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันว่าการขอความช่วยเหลือดังกล่าว 

ไม่เกินไปกว่าสถานการณ์ของงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก39) 
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32. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินในภาพรวมว่าการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในตาม

ขอบเขตที่ได้วางแผนไว้ร่วมกับการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่ได้วางแผนไว้

นั้นยังให้ผลที่ท าให้ผู้สอบบัญชีมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชียัง 

มีความรับผิดชอบต่อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบเพียงผู้เดียว 

การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน 

33. ก่อนการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ได้รับข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนที่ได้ รับมอบหมายของกิจการว่า 

ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้สอบบัญชี และกิจการจะ 

ไม่เข้าแทรกแซงงานที่ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติส าหรับผู้สอบบัญชี 

(ข) ได้รับข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ตรวจสอบภายในว่า ผู้ตรวจสอบภายในจะ

รักษาความลับเฉพาะเร่ือง ตามที่ได้รับค าส่ังของผู้สอบบัญชีและแจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบ

หากมีอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

34. ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดทศิทาง ควบคุมดูแล และสอบทานผลงานที่ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ส าหรับงานตรวจสอบนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22010 โดย 

(ก) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการก าหนดทศิทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน 

ต้องรับรู้ว่าผู้ตรวจสอบภายในไม่อิสระจากกิจการและต้องตอบสนองต่อผลของการประเมิน

ปัจจัยต่าง ๆ ตามย่อหน้าที่ 29 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ 

(ข) วิธีการสอบทานต้องรวมถึงการที่ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชีที่ใช้

ประกอบในการปฏิบัติงานบางส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน 

การก าหนดทิศทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีส าหรับงานที่ปฏิบัติ  

โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเพียงพอที่จะให้ผู้สอบบัญชีพอใจว่าผู้ตรวจสอบภายในได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนข้อสรุปในผลงานนั้น (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก40-ก41) 

35. ในการก าหนดทิศทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงานที่ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในนั้น 

ผู้สอบบัญชีต้องระมัดระวังต่อข้อบ่งชี้ ที่ว่า การประเมินผลของผู้สอบบัญชีตามย่อหน้าที่ 27  

ไม่เหมาะสมอีกต่อไป 

เอกสารหลกัฐาน 

36. หากผู้สอบบัญชีใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ สอบบัญชีต้องรวมเร่ืองเหล่านี้  

ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 
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(ก) การประเมินผลว่า 

(1) สถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและวิธีการ 

ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ

หรือไม่ 

(2) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(3) หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้วิธีการที่เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน 

รวมถึงการควบคุมคุณภาพ หรือไม่ 

(ข) ลักษณะและขอบเขตของผลงานที่น ามาใช้ และเกณฑ์ส าหรับการตัดสินใจนั้น 

(ค) วิธีการตรวจสอบที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินความเพียงพอของผลงานที่น ามาใช้ 

37. หากผู้ สอบบัญชีขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ ตรวจสอบภายในส าหรับการตรวจสอบ  

ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบดังนี้  

(ก) การประเมินอุปสรรคที่มีนัยส าคัญที่มีอยู่ต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน และ

ระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในผู้ซ่ึงให้ความช่วยเหลือโดยตรง 

(ข) หลักการในการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของงานที่ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

(ค) ผู้ใดสอบทานงานที่ปฏิบัติและวันที่และขอบเขตของการสอบทานให้เป็นไปตามที่กล่าวไว้

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 23011 

(ง) ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจากผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของกิจการและ 

ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการตามย่อหน้าที่ 33 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

(จ) กระดาษท าการที่จัดท าโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซ่ึงให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่องาน

ตรวจสอบนั้น 

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น 

ค าจ ากดัความของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 2 และ 14(ก)) 

ก1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยทั่วไปรวมถึงการให้ความเชื่อม่ันและ

กิจกรรมการให้ค าปรึกษาที่ถูกออกแบบเพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของวิธีการก ากับ

ดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
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กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดูแล 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจประเมินวิธีการก ากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับการบรรลุ

วัตถุประสงค์ในด้านจริยธรรมและค่านิยม การบริหารการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ 

ความเส่ียงในการติดต่อส่ือสารและข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมไปยังส่วนงานที่เหมาะสม

ขององค์กรและความมีประสิทธิผลของการส่ือสารระหว่างผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 

ผู้สอบบัญชผีู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร 

กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบริหารความเสีย่ง 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจช่วยกิจการในการระบุและประเมินสถานการณ์ที่ส าคัญที่อาจ

ก่อให้เกิดความเส่ียง และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการบริหารความเส่ียงและ 

การควบคุมภายใน (รวมถึงประสิทธิผลของวิธีการจัดท ารายงานทางการเงิน) 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจปฏิบตัิวิธีการเพื่อช่วยกิจการในการตรวจพบการทุจริต 

กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายใน 

• การประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเจาะจงให้สอบทานการควบคุม ประเมินผลการด าเนินงานและ 

ให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุง ในการกระท าเช่นนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความเชื่อม่ัน

กับการควบคุม เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจวางแผนหรือปฏิบัติการทดสอบหรือ

วิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันแก่ผู้บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับ 

การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และความมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติของการควบคุมภายใน 

รวมถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 

• การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับ

มอบหมายให้สอบทานวิธีการที่ใช้เพื่ อระบุ  รับรู้ วัดค่า จัดประเภท และรายงานข้อมูล 

ทางการเงินและการด าเนินงาน และสอบถามโดยเฉพาะเจาะจงในแต่ละรายการ รวมถึง 

การทดสอบรายละเอียดของรายการ ยอดคงเหลือ และวิธีการปฏิบัติงาน 

• การสอบทานกิจกรรมด าเนินงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับมอบหมายให้สอบ

ทานความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกิจกรรมด าเนินงาน รวมถึงกิจกรรม 

ที่มิใช่กิจกรรมทางการเงินของกิจการ 

• การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับ

มอบหมายให้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อก าหนดภายนอกอื่น 

และการปฏิบัติตามนโยบายและค าส่ังของฝ่ายบริหาร และข้อก าหนดภายในอื่น 

ก2. กิจกรรมที่คล้ายกับกิจกรรมที่ท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจปฏิบัติโดยหน่วยงานที่ใช้ชื่ออื่น

ภายในกิจการ กิจกรรมบางส่วนหรือทั้งหมดของหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจจะโอนให้กับผู้ ให้

บริการซ่ึงเป็นเป็นบุคคลที่สาม ผู้สอบบัญชีจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่นั้น 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองชื่อของหน่วยงานหรืองานนั้นถูกปฏิบัติโดย

กิจการหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม แต่ขึ้ นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม ขอบเขตของสถานะ
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ภายในกิจการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุน 

ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ความรู้ความสามารถ และวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและ

เป็นระเบียบแบบแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนอ้างอิงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวกับ

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอื่นหรือผู้ให้บริการ

ซ่ึงเป็นบุคคลที่สามซ่ึงมีลักษณะข้างต้นนี้   

ก3. นอกจากนั้ น บุคคลของกิจการผู้ มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติ งานและการบริหารและ 

มีความรับผิดชอบนอกหน่วยงานการตรวจสอบภายใน โดยปกติ อาจพบอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรม 

ซ่ึงท าให้ต้องแยกบุคคลเหล่านั้นออกจากส่วนหนึ่งของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์

ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้  ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี้ อาจปฏิบัติกิจกรรมการควบคุมที่อาจได้รับ 

การทดสอบตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33012 ด้วยเหตุผลนี้ การควบคุมที่ใช้ 

ติดตามผลที่ได้ปฏิบัติโดยเจ้าของที่มีอ านาจจัดการอาจไม่เทยีบเท่ากับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ก4. แม้ว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกิจการและการสอบบัญชีมีความแตกต่าง

กัน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่คล้ายกับวิธีการที่ปฏิบัติโดย 

ผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน หากเป็นเช่นนั้นผู้สอบบัญชีอาจใช้ผลงาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในส าหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบดังต่อไปนี้  

• เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเส่ียงของการแสดงข้อมูลอันขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือการทุจริตของผู้สอบบัญชี 

ตามที่กล่าวนี้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)13 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีได้มา

ซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานะ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร และกิจกรรมที่ปฏิบัติ หรือที่จะปฏิบัติ และ

สอบถามบุคคลต่าง ๆ ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสม (หากกิจการมี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน) หรือ 

• หลังจากการประเมินอย่างเหมาะสมผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจใช้ผลงาน ซ่ึงได้รับการปฏิบัติ

โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในระหว่างงวดเวลาเพื่อทดแทนหลักฐานการสอบบัญชี

บางส่วนที่จะได้รับโดยตรงโดยผู้สอบบัญชีเอง14 หากการกระท าดังกล่าวไม่ถูกห้ามหรือ

จ ากัดขอบเขตโดยกฎหมายและข้อบังคับ 

นอกจากนั้นผู้สอบบัญชีอาจใช้ผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบภายใต้การก าหนด

ทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี (อ้างถึง “การช่วยเหลือโดยตรง”  

ในมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ )15 เว้นแต่การกระท าดังกล่าวถูกห้ามหรือถูกจ ากัดขอบเขตโดย

กฎหมายหรือข้อบังคับ 

 
12

 ดูย่อหน้าที่ 10 

13
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 6(ก) 

14
 ดูย่อหน้าที่ 15-25 

15
 ดูย่อหน้าที่ 26-35 
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การพิจารณาว่าจะใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ในเรื่องใด และมีขอบเขตเพียงใด 

การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ความเที่ยงธรรมและความรู้ความสามารถ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15(ก)-(ข)) 

ก5. ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และพิจารณาถึงลักษณะและขอบเขตของ

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะน ามาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ก6. ขอบเขตของสถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในกิจการ รวมถึงนโยบายและวิธีการที่

เกี่ยวข้องที่สนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและระดับของความรู้ความสามารถ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการพิจารณาว่าจะใช้ผลงาน

ดังกล่าวหรือไม่ และถ้าพิจารณาว่าจะใช้ผลงาน ลักษณะและขอบเขตของการใช้ผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ก7. ความเที่ยงธรรม  หมายถึง ความสามารถที่จะปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้โดยไม่มีความล าเอียง 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรืออิทธิพลที่ไม่เหมาะสมจากผู้อื่นในการครอบง าดุลยพินิจ 

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีมีดังนี้ 

• สถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในกิ จการ รวมถึงอ านาจหน้ าที่และ 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้หน่วยงานปราศจาก 

ความล าเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออิทธิพลที่ ไม่ เหมาะสมจากผู้ อื่ น 

ในการครอบง าดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รายงานต่อผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลหรือเจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม หรือ 

ถ้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อผู้บริหาร หน่วยงานสามารถเข้าถึงผู้ มีหน้าที่ 

ในการก ากับดูแลได้โดยตรงหรือไม่ 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในปราศจากความรับผิดชอบใด ๆ ที่ ขัดแย้งกันหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น การมีหน้าที่ในการบริหารหรือปฏิบัติการหรือความรับผิดชอบที่นอกเหนือจาก

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลก ากับดูแลการตัดสินใจเกี่ยวกับการว่าจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การพิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลตอบแทน

ที่เหมาะสม 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในมีข้อจ ากัดหรือการกีดกันใด ๆ โดยผู้บริหารหรือผู้ มีหน้าที่ 

ในการก ากับดูแลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในการติดต่อส่ือสารเร่ืองที่ตรวจพบโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในไปยังผู้สอบบัญชี 

• ผู้ตรวจสอบภายในเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และการเป็นสมาชิกท าให้ 

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเที่ยงธรรมหรือไม่ 

หรือนโยบายภายในขององค์กรวิชาชีพท าให้บรรลุความเที่ยงธรรมหรือไม่ 
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ก8. ความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง การบรรลุผลและการด ารงไว้ซ่ึง

ความรู้และทักษะของหน่วยงานในภาพรวมในระดับที่ถูกก าหนดไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายนั้นเป็นไปอย่างพากเพียรและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่

อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีมีดังนี้  

• หน่วยงานตรวจสอบภายในมีทรัพยากรเพียงพอและเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับขนาด

ของกิจการและลักษณะของการด าเนินการหรือไม่ 

• มีนโยบายที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการว่าจ้างงาน การฝึกอบรมและการมอบหมายงานแก ่

ผู้ตรวจสอบภายในในงานตรวจสอบภายในหรือไม่ 

• ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคที่ เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญ 

ในการตรวจสอบหรือไม่ เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเพื่อประเมิน 

อาจรวมถึง การมีต าแหน่งและประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

• ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของกิจการและ  

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีทักษะ

ที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของกิจการหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ความรู้

เร่ืองเฉพาะของอุตสาหกรรม)  

• ผู้ตรวจสอบภายในเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และการเป็นสมาชิกท าให้ 

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนด  

ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

ก9. ความเที่ยงธรรมและความรู้ความสามารถอาจถูกมองในลักษณะของความต่อเนื่อง ยิ่งสถานะภายใน

กิจการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบายและวิ ธีการที่ เกี่ยวข้องที่ สนับสนุน 

ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและระดับของความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเพิ่มสูงขึ้น ท าให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ผู้สอบบัญชีอาจใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบใน

ส่วนต่าง ๆ  มากขึ้น อย่างไรกต็าม สถานะภายในกิจการ และนโยบายและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุน

อย่างเข้มแขง็ในความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถชดเชยการขาดความรู้ความสามารถ

ที่เพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ความรู้ความสามารถในระดับสูงของหน่วยงานตรวจสอบ

ไม่สามารถชดเชยสถานะภายในกิจการ และนโยบายและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนความเที่ยงธรรม

ของผู้ตรวจสอบภายในได้เช่นกัน 

การน าวิธีการที่เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15(ค)) 

ก10. การน าวิธีการที่เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ในการวางแผน ปฏิบัติงานควบคุมดูแล 

สอบทานและการจัดท าเอกสารหลักฐานกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งแยกกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจากกิจกรรมการควบคุมอื่นที่ใช้ติดตามผล ซ่ึงอาจถูกปฏิบัติภายในกิจการ 

ก11. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้น าวิธีการ 

ที่เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ในการวางแผนมาใช้หรือไม่มีดังนี้  
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• การมีอยู่ ความเพียงพอ และการใช้วิธีการตรวจสอบภายในที่ได้บันทึกไว้เป็นเอกสาร

หลักฐาน หรือแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงเร่ืองต่าง ๆ เช่น การประเมินความเส่ียง  

แนวการปฏิบัติงาน การจัดท าเอกสารหลักฐานและการรายงาน ลักษณะและขอบเขต  

ซ่ึงเป็นสัดส่วนกับขนาดและสถานการณ์ของกิจการ 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในได้น านโยบายและวิธีการการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมมาใช้

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือวิธีการตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 116  

ซ่ึงอาจน ามาใช้ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน (เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นผู้น า 

ทรัพยากรบุคคล และการปฏิบัตงิาน) หรือข้อก าหนดด้านการควบคมุคุณภาพในมาตรฐาน

ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน องค์กรวิชาชีพเหล่านี้อาจ

ก าหนดข้อก าหนดที่เหมาะสมเช่นการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นระยะ 

สถานการณ์ที่ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่สามารถน ามาใช้ได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16) 

ก12. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่าสถานะภายในกิจการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง

นโยบายและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและระดับของ

ความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ และหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้

วิธีการที่เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนหรือไม่ อาจบ่งชี้ ถึงความเส่ียงเกี่ยวกับคุณภาพของ

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในว่ามีนัยส าคัญมากเกินกว่าความเหมาะสมที่จะใช้ผลงาน

ดังกล่าวของหน่วยงานเป็นหลักฐานการสอบบัญช ี

ก13. การพิจารณาปัจจยัในย่อหน้าที่ ก7 และ ก8 และ ก11 ของมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้ โดยแยก

จากกันหรือพิจารณารวมกันมีความส าคัญ เนื่องจากปัจจยัแต่ละปัจจยัหลายคร้ังอาจไม่พอเพียงที่จะ

สรุปได้ว่าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 

ตัวอย่างเช่น สถานะภายในกิจการของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความส าคัญเป็นการเฉพาะใน

การประเมินอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน หากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

รายงานตอ่ผู้บริหาร อาจพิจารณาได้ว่ามีอุปสรรคอย่างมีนัยส าคัญตอ่ความเที่ยงธรรมของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน เว้นแต่ว่าปัจจัยอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ก7 ของมาตรฐานการสอบ

บัญชีฉบับนี้ โดยให้รวมการป้องกันที่เพียงพอเพื่อลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ก14. นอกจากนั้นจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ17 ระบุว่าอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองเกิด

เม่ือผู้สอบบัญชีรับงานที่จะจัดหาบริการตรวจสอบภายในให้กับลูกค้า และผลจากบริการตรวจสอบ

ภายในดังกล่าวจะใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้  เนื่องจากความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบจะใช้ผลจากบริการตรวจสอบภายใน โดยไม่ท าการประเมินอย่างเหมาะสม หรือไม่ใช้ 

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับที่เท่ากันกับที่ผลงานตรวจสอบภายในนั้นปฏิบัติ

 
16
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งบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเนื่อง” 
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โดยกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของส านักงานตรวจสอบ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ18 

ก าหนดข้อห้าม ซ่ึงน ามาใช้ในสถานการณ์เฉพาะ และการป้องกันที่สามารถน ามาใช้เพื่อลดอุปสรรค

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในสถานการณ์อื่น ๆ 

การพิจารณาลกัษณะและขอบเขตของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในทีส่ามารถน ามาใช ้

ปัจจัยที่ผลต่อการพิจารณาลักษณะและขอบเขตของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สามารถ

น ามาใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17-19) 

ก15. เม่ือผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์

ในการตรวจสอบ ข้อพิจารณาประการแรกคือลักษณะและขอบเขตของผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหรือวางแผนที่จะปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและ

แผนการสอบบัญชซ่ึีงผู้สอบบัญชีจัดท าขึ้นตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30019 หรือไม่ 

ก16. ตัวอย่างของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สามารถน ามาใช้โดยผู้สอบบัญชีรวมถึง

ผลงานต่อไปนี้ 

• การทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม 

• วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่จ ากัด 

• การสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงหลือ 

• การติดตามรายการผ่านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน 

• การทดสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อบังคับต่าง ๆ 

• ในบางสถานการณ์ การตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อย  

ซ่ึงเป็นกิจการภายในกลุ่มที่ไม่มีนัยส าคัญ (โดยไม่ขัดแย้งกับข้อก าหนดตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชี รหัส 600)20 

ก17. การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตที่วางแผนไว้ของการใช้ผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจได้รับอิทธิผลจากการประเมินขอบเขตของสถานะภายในกิจการ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบายและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนความเที่ยงธรรม

ของผู้ตรวจสอบภายใน และระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในตาม 

ย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  นอกจากนั้นระดับของดุลยพินิจที่จ าเป็น  

ในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผลงานดังกล่าว และความเส่ียงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ประเมินได้ในระดับที่เกี่ยวกับส่ิงที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

เป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาของผู้สอบบัญชี นอกจากนั้น ยังมีบางสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชี

ไม่สามารถใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบตามที่กล่าว

ไว้ในย่อหน้าที่ 16 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  
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19 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” 

20
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ดุลยพินิจที่ใช้ในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินผล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18(ก) และ 30(ก)) 

ก18. ระดับดุลยพินิจที่จ าเป็นที่ สูงขึ้ นในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมิน

หลักฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยตนเองมากขึ้นตามที่กล่าวไว้

ในย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  เนื่องจากการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชทีี่เหมาะสมอย่างเพียงพอแก่ผู้สอบบัญชไีด้ 

ก19. เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบเพียงผู้เดียว  

ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญในงานตรวจสอบตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 18 ดุลยพินิจ 

ที่มีนัยส าคัญรวมถึงเร่ืองดังนี้  

• การประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

• การประเมินความเพียงพอของการทดสอบที่ปฏิบัติ 

• การประเมินความเหมาะสมของการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร 

• การประเมินประมาณการทางบัญชีที่มีนัยส าคัญ 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และเร่ืองอื่นที่มีผลกระทบ

ต่อรายงานของผู้สอบบัญชี 

ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ประเมินได้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 18(ข)) 

ก20. ส าหรับยอดคงเหลือของบัญชี ประเภทของรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูล ความเส่ียงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ประเมินได้ในระดับที่เกี่ยวกับส่ิงที่ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ในระดับที่ สูงขึ้ น ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจในระดับที่สูงขึ้ นในการวางแผน

ปฏิบัติ งานตรวจสอบและประเมินผลที่ เกี่ ยว ข้อง ในสถานการณ์ เห ล่านี้ ผู้ สอบบัญ ชี  

มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานมากขึ้ นด้วยตนเองตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้  และลดการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกัน นอกจากนั้น  ดังที่ได้อธิบายไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20021 ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ประเมินได้ในระดับที่สูงขึ้น ผู้สอบบัญชีต้องการหลักฐานการสอบบัญชทีี่น่าเชื่อถือใน

ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น ผู้สอบบัญชีมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

ก21. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)22 อธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงที่มีนัยส าคัญที่ท าให้

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเป็นพิเศษ และความสามารถของผู้สอบบัญชีในการใช้ผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงที่มีนัยส าคัญจะถูกจ ากัดเพียงวิธีการตรวจสอบ

ที่เกี่ยวข้องกับการดุลยพินิจอย่างจ ากัด นอกจากนั้น ในกรณีที่ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ได้อยู่ในระดับต ่า การน าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ ก31 
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มาใช้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดความเส่ียงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ยอมรับได้และ 

ไม่สามารถหักล้างความต้องการของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานทดสอบบางส่วนด้วยตนเองได้ 

ก22. การปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบตามที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อาจท าให้ 

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่

ประเมินได้อีกคร้ังหนึ่ง ดังนั้น อาจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความจ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะน าเอาผลงาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้หรือไม่ และน ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไปใช้หรือไม่ 

การติดต่อส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20) 

ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)23 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อส่ือสารกับ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับภาพรวมของขอบเขต และระยะเวลาการตรวจสอบที่วางแผนไว้ 

การวางแผนในการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสอบ

บัญชีโดยรวมของผู้สอบบัญชีและเกี่ยวข้องกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลที่จะต้องเข้าใจวิธีการ

ตรวจสอบที่น าเสนอ 

การใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

การปรึกษาหารือและการร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21) 

ก24. ในการปรึกษาหารือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใช้ผลงานตามที่วางแผนไว้ตาม

หลักการความร่วมมือในกิจกรรม อาจมีประโยชน์ที่จะระบุถึงเร่ืองดังนี้  

• ระยะเวลาของงานดังกล่าว 

• ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

• ขอบเขตที่ครอบคลุมโดยการตรวจสอบ 

• ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (และในกรณีที่เกี่ยวข้อง ระดับสาระส าคัญ

ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล) และความมี

สาระส าคัญในระดับปฏิบัติการ 

• วิธีการที่จะใช้ในการเลือกรายการ 

• เอกสารหลักฐานของงานที่ท า 

• วิธีปฏิบัติในการสอบทานและการรายงาน 

ก25. การร่วมมือระหว่างผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลเม่ือ ตัวอย่างเช่น 

• มีการปรึกษาหารือในรอบระยะเวลาที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ 

• ผู้สอบบัญชีแจ้งผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับเร่ืองที่มีนัยส าคัญใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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• ผู้สอบบัญชีได้รับแจ้งให้ทราบถึงและสามารถเข้าถึงรายงานการตรวจสอบภายในที่

เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งเกี่ยวกับเร่ืองที่มีนัยส าคัญใด ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในทราบเม่ือ

เร่ืองเหล่านั้นอาจมีผลกระทบต่องานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถพิจารณา

เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่กล่าวในงานตรวจสอบ 

ก26. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20024 ให้ความส าคัญกับการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชีโดยใช้การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงการเตรียมพร้อมส าหรับข้อมูล

ที่อาจน ามาสู่ค าถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐาน และการตอบสนองต่อการสอบถาม

ที่ถูกใช้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ ดังนั้น การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดงาน

ตรวจสอบ อาจเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในน าเร่ืองต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่องานของ 

ผู้สอบบัญชีมาสู่ความสนใจของผู้สอบบัญชี25 ผู้สอบบัญชีจึงสามารถที่จะค านึงถึงข้อมูลดังกล่าว 

ในการระบุความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  นอกจากนั้น  

หากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้ ของความเส่ียงที่สูงขึ้นจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญของงบการเงิน หรืออาจถูกพิจารณาว่าเป็นเร่ืองจริง ข้อกล่าวหา หรือข้อสงสัยว่าทุจริต 

ผู้สอบบัญชีสามารถค านึงถึงข้อมูลดังกล่าวในการระบุความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24026 

วิธีการในการพิจารณาความเพียงพอของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 23-24) 

ก27. วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ใช้ส าหรับเนื้อผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรวมซ่ึง

ผู้สอบบัญชีวางแผนไว้ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลคุณภาพโดยรวมของผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในและความเที่ยงธรรมของการปฏิบัติงาน 

ก28. วิธีการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีอาจปฏิบัติ เพื่อประเมินคุณภาพของผลงานที่ท า  และข้อสรุปที่ได้

โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพิ่มเติมจากการปฏิบัติซ า้ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 24 มีดังนี้ 

• การสอบถามบุคคลที่เหมาะสมภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• การสังเกตการณ์วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• การสอบทานแนวการสอบบัญชีและกระดาษท าการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ก29. ดุลยพินิจในระดับที่สูงขึ้น ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่

ประเมินได้ระดับที่สูงขึ้น สถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและ

วิธีการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในระดับที่ต ่าลง หรือระดับของ

ความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับที่ต ่าลง ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการ

 
24

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 15 และ ก20 

25
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก120 

26  
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก11 ซึ่งเก่ียวเนื่องกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” 
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ตรวจสอบมากขึ้ นในการตรวจสอบเนื้ อผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ใช้สนับสนุน 

การตัดสินใจที่จะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบที่

เหมาะสมอย่างเพียงพออันเป็นพื้นฐานของความเห็นของผู้สอบบัญชี 

การปฏิบัติซ า้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24) 

ก30. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  การปฏิบัติซ ้า เกี่ยวข้องกับการที่ผู้สอบบัญชี

ปฏิบัติตามวิธีการอย่างอิสระเพื่อยืนยันข้อสรุปที่ได้โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์นี้

อาจสามารถบรรลุได้ โดยการตรวจสอบรายการที่ได้ตรวจสอบแล้วโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือกรณีที่เป็นไปได้ การตรวจสอบรายการที่คล้ายกันที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในในจ านวนที่เพียงพอกส็ามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ได้ การปฏิบัติซ า้ให้หลักฐานที่น่าเชื่อถือ

เกี่ยวกับความเพียงพอของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเม่ือเปรียบเทยีบกับวิธีการอื่นที่

ผู้สอบบัญชีอาจปฏิบัติในย่อหน้าที่ ก28 ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจไม่มีความจ าเป็นที่จะปฏิบัติซ ้า 

ในส่วนของผลงานที่หน่วยงานตรวจสอบภายในถูกน ามาใช้ การปฏิบัติซ ้าอาจจ าเป็นส าหรับ 

การตรวจสอบเนื้อผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยภาพรวมที่ผู้สอบบัญชีวางแผนจะน า

ผลงานมาใช้ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 24 ผู้สอบบัญชีอาจเน้นการปฏิบัติซ ้า ในส่วนที่หน่วยงาน

ตรวจสอบภายต้องใช้ดุลยพินิจมากกว่าในการวางแผน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลของ

วิธีการตรวจสอบในส่วนที่มีความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญสูง 

การพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายในหรือไม่ ในเรื่องใด และมีขอบเขต

เพียงใด 

การพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายในเพื่อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ

หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 5 และ 26-28) 

ก31. ในบางประเทศที่ผู้สอบบัญชีถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในการขอความช่วยเหลือโดยตรงจาก 

ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการพิจารณาว่าการห้ามดังกล่าวครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่มหรือไม่ หากครอบคลุมถึงจะต้องระบุเร่ืองดังกล่าวในการติดต่อส่ือสารถึง 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม27 

ก32. ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้า ก7 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ความเที่ยงธรรม หมายถึง

ความสามารถที่จะปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้โดยไม่มีความล าเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ

อิทธิพลที่ไม่เหมาะสมจากผู้อื่นในการครอบง าดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการประเมินอุปสรรค

ที่มีนัยส าคัญที่มีอยู่ต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจัยต่อไปนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง 

• ขอบเขตของสถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร และนโยบายและวิธีการ

ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน28 

 
27

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ย่อหน้าที่ 40(ข) 
28

 ดูย่อหน้าที่ ก7 
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• ครอบครัวและความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่ท างาน หรือมีความรับผิดต่อเร่ืองที่เกิดขึ้น

ภายในกิจการที่งานนั้นเกี่ยวข้อง 

• ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือแผนกภายในกิจการที่งานนั้นเกี่ยวข้อง 

• ผลประโยชน์ทางการเงินที่มีนัยส าคัญภายในกิจการนอกเหนือจากค่าตอบแทนต่อ

ระยะเวลาที่สอดคล้องกับเร่ืองที่น ามาใช้กับพนักงานคนอื่นในระดับต าแหน่งหน้าที่ 

ที่คล้ายกัน 

ข้อมูลหรือเนื้ อหาที่ออกโดยองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายในอาจให้แนวทาง

เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์  

ก33. ในบางสถานการณ์ ซ่ึงความมีนัยส าคัญของอุปสรรคที่มีต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

อยู่ในลักษณะที่ไม่มีมาตรการป้องกัน ซ่ึงอาจลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น 

เนื่องจากความเพียงพอของมาตรการป้องกันได้รับอิทธิพลจากความมีนัยส าคัญของผลงานและ

บริบทของการตรวจสอบ ย่อหน้า 30(ก) และ (ข) ห้ามขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบ

ภายในที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญในการตรวจสอบ หรือ  

ที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ที่ประเมินได้สูง ซ่ึงต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง หรือประเมินหลักฐาน

การสอบบัญชีที่รวบรวมได้ว่ามากกว่า กรณีนี้ ท าให้ผลงานที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดอุปสรรคจาก 

การสอบทานผลงานตนเอง ซ่ึงเป็นเหตุผลท าให้ผู้ตรวจสอบภายในถูกห้ามมิให้ปฏิบัติงาน 

ในสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 30(ค) และ (ง) 

ก34. ในการประเมินระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจัยหลายปัจจัยในย่อหน้าที่ ก8 

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง และถูกน ามาใช้ในบริบทของผู้ตรวจสอบ

ภายในแต่ละคนและผลงานที่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนได้รับมอบหมาย 

การพิจารณาลักษณะและขอบเขตของการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 29-31) 

ก35. ย่อหน้าที่ ก15-ก22 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้แนวทางที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

ลักษณะและขอบเขตของงานที่อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ 

ก36. ในการพิจารณาลักษณะของงานที่อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีต้องระมัดระวัง

ในการจ ากัดงานในส่วนที่เหมาะสมที่จะมอบหมาย ตัวอย่างของกิจกรรมและงานที่อาจไม่เหมาะสม

ที่จะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในรวมถึงงานดังนี้  
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• การปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเส่ียงของการทุจริต อย่างไรกด็ี  ผู้สอบบัญชีอาจสอบถาม 

ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเส่ียงของการทุจริตในองค์กรตามที่กล่าวในมาตรฐาน  

การสอบบัญชีรหัส 315 (ปรับปรุง)29 

• การพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ไม่ได้แสดงให้รู้ตามที่ก าหนดโดยมาตรฐาน  

การสอบบัญช ีรหัส 240 

ก37. ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 50530 ผู้สอบบัญชีต้องควบคุมการขอค ายืนยันจาก

บุคคลภายนอกและประเมินผลการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกนั้น ดังนั้น จึงไม่เหมาะสมที่จะ

มอบหมายความรับผิดชอบนี้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างไรกด็ี ผู้ตรวจสอบภายในอาจช่วยในการให้

ข้อมูลที่จ าเป็นกับผู้สอบบัญชีในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นจากค ายืนยันที่ตอบกลับมา 

ก38. ระดับของดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องและความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญมีส่วนเกี่ยวเนื่องในการพิจารณางานที่อาจมอบหมายให้กับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้

ความช่วยเหลือทางตรง ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่การประเมินมูลค่าของลูกหนี้ถูกประเมินว่า

เป็นส่วนที่มีความเส่ียงสูง ผู้สอบบัญชีอาจสามารถมอบหมายการตรวจสอบความถูกต้องของ 

การจัดอายุหนี้ ให้กับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยตรงได้ อย่างไรกด็ี  เนื่องจาก 

การประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญจากเกณฑ์การจัดอายุหนี้อาจเกี่ยวข้องกับ  

การใช้ดุลยพินิจที่เกินกว่าปกติ จึงไม่เหมาะสมที่จะมอบหมายส่วนงานหลังให้กับผู้ตรวจสอบ

ภายในเพื่อให้ความช่วยเหลือทางตรง 

ก39. ถึงแม้ ว่ามีการก าหนดทิศทาง การควบคุมดูแล  และการสอบทานโดยผู้ สอบบัญชี การขอ 

ความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้ที่เกี่ยวกับ 

ความเป็นอิสระของงานของผู้สอบบัญชี 

การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 34) 

ก40. ผู้ตรวจสอบแต่ละคนในหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่เป็นอิสระจากกิจการเช่นเดียวกันกับ 

ผู้สอบบัญชีซ่ึงมีข้อก าหนดให้เป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน การก าหนดทิศทาง  

การควบคุมดูแล และการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีกับงานที่ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในที่ให้ 

ความช่วยเหลือโดยตรงจึงมีความแตกต่างในลักษณะและกว้างขวางกว่าหากสมาชิกของ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบปฏิบัติงานนั้น 

ก41. ในการก าหนดทิศทางให้ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ สอบบัญชีอาจเตือนผู้ตรวจสอบภายในให้ระบุ

ประเดน็ทางบัญชีและประเดน็จากการตรวจสอบระหว่างการตรวจสอบต่อผู้สอบบัญชี ในการสอบ

ทานงานที่ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายใน ข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีรวมถึง หลักฐานที่ได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ และหลักฐานนั้นสนับสนุนข้อสรุปหรือไม่ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 6(ก) 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้าที่ 7 และ 16 


