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ISQM 1 – การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบ หรือการสอบทานงบการเงิน 

หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2563 โดย International Auditing and Assurance Standards Board ( IAASB) ของ International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC  ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐาน 

การสอบบัญชีระหว่างประเทศ ได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “Policy 

Statement—Policy for Translating Publications of the International Federation of Accountants”  ข้อความ

ที่ ได้รับการอนุมัติในมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ เป็นข้อความที่ เผยแพร่โดย IFAC เป็น

ภาษาอังกฤษ  IFAC ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการแปล หรือต่อการกระท าใด ๆ ที่ อาจ

ตามมาจากผลดังกล่าว 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISQM 1 - การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบ

หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง © 2020 สงวนลิขสิทธิ์

โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 - การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่

ให้บริการด้านการตรวจสอบหรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการ

เกี่ ยวเนื่ อง © 2021 สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้นฉบับ : ISQM 1 (Previously ISQC 1) - Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews 

of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, December 2020  

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้ ใน

ลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 

(เดิมช่ือ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1) 

การบริหารคุณภาพส าหรบัส านกังานที่ใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบ 

หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานใหค้วามเชื่อมัน่อื่นตลอดจนบริการเกีย่วเนือ่ง 

(ถือปฏบิัติตั้งแต่วันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

สารบญั 

 
ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  1-5 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 6-11 

ขอบเขตการบังคับใช้ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  12 

วนัถือปฏิบติั 13 

วตัถุประสงค ์ 14-15 

ค าจ ากดัความ 16 

ขอ้ก าหนด  

การน าไปปฏบิัติและการปฏบิัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้อง 17-18 

ระบบการบริหารคุณภาพ 19-22 

กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของส านักงาน 23-27 

การก ากบัดูแลและผู้น า 28 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 29 

การตอบรับและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ 30 

การปฏบิัติงาน 31 

ทรัพยากร 32 

สารสนเทศและการสื่ อสาร 33 

การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจง 34 

กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 35-47 

ข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย 48-52 
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ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ก1-ก2 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ก3-ก5 

ขอบเขตการบังคับใช้ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ก6-ก9 

ค าจ ากดัความ ก10-ก28 
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การก ากบัดูแลและผู้น า ก55-ก61 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ก62-ก66 

การตอบรับและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ ก67-ก74 

การปฏบิัติงาน ก75-ก85 

ทรัพยากร ก86-ก108 

สารสนเทศและการสื่ อสาร ก109-ก115 

การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจง ก116-ก137 

กระบวนการติดตามผลและแก้ไข ก138-ก174 
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบ 

หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ น ตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง ควรอ่านควบคู่กับ

มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง
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 1 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของส านักงานใน 

การออกแบบ น าไปปฏิบัติ และด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพส าหรับการตรวจสอบ หรือ 

การสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการที่ เกี่ ยวเนื่ อง 

2.  การสอบทานคุณภาพงานเป็นส่วนหนึ่ งของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน และ 

(ก)  มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของส านักงานใน

การก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการพิจารณางานที่ ก าหนดให้ต้องมีการสอบทาน

คุณภาพงาน 

(ข) มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  21 เกี่ ยวข้องกบัการแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้สอบทาน

คุณภาพงาน ตลอดจนการปฏบิัติและการจัดท าเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงาน 

3. ประกาศฉบับอื่ นที่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(ก) เป็นหลักการการปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ ว่าส านักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพ หรือข้อก าหนดของประเทศที่ ก าหนดให้มีเป็นขั้นต า่2 และ  

(ข) รวมถึงข้อก าหนดส าหรับผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ 

การบริหารคุณภาพในระดับงาน ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 

(ปรับปรุง) กล่าวถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการบริหาร

คุณภาพในระดับงานส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน และความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้องของ

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

4.  มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ควรอ่านควบคู่ไปกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดความรับผิดชอบ

เกี่ ยวกับการบริหารคุณภาพของส านักงานนอกเหนือจากที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2) 

5. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ น ามาใช้กับทุกส านักงานที่ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหรือ

การสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง (นั่นคือ ส านักงาน

ที่ ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ งดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  และ

ระบบการบริหารคุณภาพที่ ถูกก าหนดขึ้นตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

เพื่ อให้มีความสม า่เสมอในการปฏบิัติงานทุกด้านของส านักงาน) 

  

 
1
 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  2 “การสอบทานคุณภาพงาน” 

2
  ดู ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  3 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 2 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านกังาน 

6.  ระบบการบริหารคุณภาพเป็นกระบวนการที่ มีความต่อเนื่ องและวนซ ้าและตอบสนองต่อ 

การเปลี่ ยนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ ให้บริการ ซึ่ งระบบการบริหาร

คุณภาพไม่ได้มีลักษณะเป็นขั้นตอน อย่างไรกต็าม วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้กล่าวถึงองค์ประกอบ 8 ประการ ดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก3) 

 (ก) กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของส านักงาน 

 (ข) การก ากบัดูแลและผู้น า  

(ค) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

(ง) การตอบรับและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ 

(จ) การปฏบิัติงาน 

(ฉ) ทรัพยากร 

(ช) สารสนเทศและการสื่ อสาร และ 

(ซ) กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

7. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ก าหนดให้ส านักงานใช้วิธีการตรวจสอบตามความเสี่ ยงใน 

การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการให้องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ

เชื่ อมโยงและสัมพันธ์กัน เพื่ อให้ส านักงานสามารถบริหารจัดการคุณภาพของงานที่ ปฏิบัติงานได้

อย่างมั่นใจ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4)  

8.  วิธีการตรวจสอบตามความเสี่ ยงได้ถูกแฝงรวมไว้ในข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้  ในเรื่ องของ  

(ก) การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่ เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ  

ซึ่ งส านักงานต้องท าให้บรรลุผล โดยส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามที่

มีการระบุไว้ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  และวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพอื่ น

เพิ่ มเติมที่ ส านักงานเหน็ว่าจ าเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ 

(ข) การระบุและการประเมินความเสี่ ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (อ้างถึงใน

มาตรฐานฉบับนี้ โดยใช้ค าว่า ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ) ส านักงานต้องระบุและประเมิน 

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพเพื่ อเป็นเกณฑใ์นการออกแบบและการน าการตอบสนองไปปฏบิัติ 

(ค)  การออกแบบและการน าการตอบสนองไปปฏิบัติเพื่ อจัดการกับความเสี่ ยงด้านคุณภาพ  

โดยลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตในการตอบสนองของส านักงานเพื่ อจัดการกบัความเสี่ ยง

ด้านคุณภาพ ขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตอบสนองต่อเหตุผลของการประเมินความเสี่ ยง 

ด้านคุณภาพดังกล่าว  
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9. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ก าหนดให้ (อย่างน้อยเป็นประจ าทุกปี) บุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ที่ ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหาร

คุณภาพ (ในนามของส านักงาน) ต้องท าการประเมินและสรุปผลว่าระบบการบริหารคุณภาพนั้น 

ส่งผลให้ส านักงานสามารถเชื่ อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าระบบการบริหารคุณภาพบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  14(ก) และ 14(ข) ได้หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5) 

การปรบัใหเ้หมาะสม 

10. ในการปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบตามความเสี่ ยง ส านักงานต้องค านึงถึง 

(ก) ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน และ 

(ข) ลักษณะและสถานการณ์ของงานที่ ให้บริการโดยส านักงาน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการออกแบบระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานอาจแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะความซับซ้อนและความเป็นทางการของระบบ ตัวอย่างเช่น ส านักงานที่ มีงานบริการ

หลากหลายประเภทให้แก่หลากหลายกิจการ ซึ่ งรวมถึงการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะมีแนวโน้มที่ ต้องมีระบบการบริหารคุณภาพที่ ซับซ้อน  

เป็นทางการ ตลอดจนมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนที่ มากกว่าส านักงานที่ ให้บริการเฉพาะการสอบทาน

งบการเงินหรืองานการรวบรวมข้อมูล 

เครือข่ายและผูใ้หบ้ริการ 

11. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ กล่าวถึงความรับผิดชอบของส านักงาน เมื่ อส านักงาน 

(ก) อยู่ในเครือข่าย ให้ส านักงานปฏบิัติตามข้อก าหนดของเครือข่ายหรือใช้บริการของเครือข่าย  

ในเรื่ องของระบบการบริหารคุณภาพหรือเร่ืองของการปฏบิัติงาน หรือ 

(ข)  ใช้ทรัพยากรจากผู้ให้บริการในเร่ืองของระบบการบริหารคุณภาพหรือเร่ืองของการปฏบิัติงาน 

แม้ว่าส านักงานปฏิบัติตามข้อก าหนดของเครือข่ายหรือใช้บริการของเครือข่าย หรือใช้ทรัพยากร

จากผู้ให้บริการ ให้ถือว่าส านักงานเป็นผู้รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพนั้น 

ขอบเขตการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี  

12. ย่อหน้าที่  14 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของส านักงานในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้  มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้กล่าวถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6) 

(ก)  ข้อก าหนดที่ ออกแบบมาเพื่ อช่วยให้ส านักงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่  14 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก7) 

(ข) แนวปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องในรูปแบบของค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก8) 

(ค) ค าน าซึ่ งมีบริบทเกี่ ยวกับการท าความเข้าใจมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ อย่าง

เหมาะสม และ 

(ง) ค าจ ากดัความ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9) 
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วนัถือปฏิบติั 

13.  ส านักงานต้องออกแบบและน าระบบการบริหารคุณภาพที่ เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้ ไปปฏบิัติตั้งแต่วันที่  15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 และจะต้องปฏบิัติการประเมินระบบการบริหาร

คุณภาพที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  53-54 ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ภายใน 1 ปี 

วตัถุประสงค ์

14.  วัตถุประสงค์ของส านักงานคือเพื่ อออกแบบ น าไปปฏบิัติ และด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ

ส าหรับการตรวจสอบหรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการ

เกี่ ยวเนื่ องที่ ปฏบิัติงานโดยส านักงาน ซึ่ งให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า 

(ก) ส านักงานและบุคลากรของส านักงานสามารถบรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

และข้อก าหนดดังกล่าว และ 

(ข) รายงานที่ ออกโดยส านักงานหรือผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

15. ความสม ่าเสมอในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียสาธารณะ การออกแบบ 

การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้มีความสม ่าเสมอใน 

การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ส่งผลให้ส านักงานสามารถเชื่ อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าระบบ 

การบริหารคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  14(ก) และ 14(ข) โดยคุณภาพ

งานสามารถบรรลุได้จากการวางแผน การปฏบิัติงาน รวมถึงการรายงานตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง โดยการบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานเหล่านั้น

และการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพและใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่ เกี่ ยวข้องกบัประเภท

ของงาน  

ค าจ ากดัความ 

16.  เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) ข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน (อ้างถึงโดยใช้ค าว่า “ข้อบกพร่อง” 

ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ) ข้อบกพร่องเกิดขึ้นเมื่ อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10  

ก159-ก160) 

(1) ไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่ จ าเป็นเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

ระบบการบริหารคุณภาพ 

(2) ไม่ได้ระบุหรือประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพหนึ่ งหรือหลายความเสี่ ยง 

อย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11)  



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 5 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 

(3) การตอบสนองหนึ่ งหรือหลายการตอบสนอง ไม่ได้ลดโอกาสในการเกิด 

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้ เพราะ 

การตอบสนองดังกล่าวไม่ได้รับการออกแบบหรือน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

หรือไม่ได้น าไปด าเนินการอย่างมีประสทิธผิล หรือ  

(4) อีกแง่มุมหนึ่ งของระบบการบริหารคุณภาพถูกถือว่าไม่มี  หรือไม่ได้ รับ 

การออกแบบหรือน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้น าไปด าเนินการอย่าง 

มีประสิทธิผล เมื่ อไม่ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12) 

(ข) เอกสารหลักฐานของงาน หมายถึง บันทึกของงานที่ ท า ผลที่ ได้รับ และข้อสรุปของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ (ในบางกรณีใช้ค าว่า “กระดาษท าการ”) 

(ค) ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน3 หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่ นที่ ส านักงานแต่งตั้งซึ่ งเป็น

ผู้ รับผิดชอบงานและผลการปฏิบัติงานนั้น และรับผิดชอบต่อรายงานที่ ออกในนามของ

ส านักงาน และในบางสถานการณ์อาจเป็นผู้ที่ มีอ านาจหน้าที่ ที่ เหมาะสมจากองค์กรวิชาชีพ 

หน่วยงานตามกฎหมาย หรือหน่วยงานก ากบัดูแล 

(ง)  การสอบทานคุณภาพงาน หมายถึง การประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการใช้ 

ดุลยพินิจที่ มีนัยส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้อสรุปที่ ได้จากการประเมินดังกล่าว  

ซึ่ งด าเนินการโดยผู้สอบทานคุณภาพงานและปฏบิัติเสรจ็สิ้นในหรือก่อนวันที่ ในรายงาน 

(จ) ผู้สอบทานคุณภาพงาน หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื่ นในส านักงาน หรือบุคคลภายนอกที่

ได้รับการแต่งตั้งโดยส านักงานให้ปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงาน 

(ฉ) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานทุกคนที่ ปฏิบัติงาน และบุคคลอื่ นใดที่

ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่ งไม่รวมถึงผู้ เชี่ ยวชาญภายนอก 4 และไม่รวมถึงบุคคลในส่วนงาน

ตรวจสอบภายในที่ ให้ความช่วยเหลือโดยตรงในการปฏบิัติงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13) 

(ช) การตรวจสอบอย่างละเอียดจากภายนอก หมายถึง การตรวจสอบอย่างละเอียดหรือ 

การสืบสวนที่ ด าเนินการโดยผู้ที่ มีอ านาจหน้าที่ ในการก ากับดูแลจากภายนอกเกี่ ยวกับระบบ

การบริหารคุณภาพของส านักงานหรืองานที่ ให้บริการโดยส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14) 

(ซ) เร่ืองที่ พบ (ที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ) หมายถึง สารสนเทศเกี่ ยวกับ 

การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพซึ่ งเก็บ

รวบรวมจากผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมการควบคุม การตรวจสอบอย่างละเอียดจาก

ภายนอก และแหล่งข้อมูลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งบ่งชี้ ให้เห็นถึงการมีอยู่ของข้อบกพร่อง

หนึ่ งหรือหลายข้อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15-ก17) 

 
3  ในกรณีที่ เหมาะสม ให้อ้างองิค าว่า “ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน” และ “หุ้นส่วน” กบัค าที่ เหมือนกนัในภาครัฐ 

4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี” ย่อหน้าที่  6(ก) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า 

“ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี” 
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(ฌ) ส านักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดหรือองค์กร

รูปแบบอื่ นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือหน่วยงานเทียบเท่าของภาครัฐ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก18) 

(ญ) กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง กจิการที่ มีหุ้น ตราสารทุน หรือตราสารหนี้  

ที่ เสนอราคาหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีการซื้ อขายภายใต้ข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่ นที่ เทยีบเท่า 

(ฎ) ส านักงานเครือข่าย หมายถึง ส านักงานหรือองค์กรที่ อยู่ในเครือข่ายของส านักงาน 

(ฏ) เครือข่าย หมายถึง โครงสร้างขนาดใหญ่ที่  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19) 

(1) มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ความช่วยเหลือซึ่ งกนัและกนั และ 

(2) มีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนเพื่ อการแบ่งปันก าไรหรือต้นทุน หรือมีการถือหุ้นร่วมกัน 

การควบคุมหรือการบริหารร่วมกัน มีนโยบายหรือวิธปีฏบิัติในการบริหารคุณภาพ

ร่วมกนั มีกลยุทธ์ทางธุรกจิร่วมกนั มีการใช้ชื่ อทางการค้าร่วมกัน หรือมีทรัพยากร

ทางวิชาชีพที่ มีนัยส าคัญ 

(ฐ) หุ้นส่วน หมายถึง บุคคลใดผู้มีอ านาจหน้าที่ กระท าการผูกพันส านักงานในเร่ืองที่ เกี่ ยวกบั

การปฏบิัติงานบริการทางวิชาชีพ 

(ฑ) บุคลากร หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานในส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20-ก21) 

(ฒ) ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การน าการฝึกอบรม ความรู้  และประสบการณ์

ที่ เกี่ ยวข้องในบริบทของมาตรฐานวิชาชีพ มาใช้ในการตัดสนิใจอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ

การปฏิบัติที่ เหมาะสมในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงาน 

(ณ) มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานการปฏบิัติงานที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ ยวกบั

การบริหารคุณภาพ การสอบบัญชี การสอบทาน งานบริการให้ความเชื่ อมั่นอื่ นและ 

งานบริการที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

(ด) วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ ต้องการซึ่ งเกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบของ

ระบบการบริหารคุณภาพที่ ส านักงานต้องท าให้บรรลุผล  

(ต) ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ หมายถึง ความเสี่ ยงที่ มีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลว่า  

(1) เกดิขึ้น และ 

(2) ความเสี่ ยงนั้นเองหรือร่วมกนักบัความเสี่ ยงอื่ น ส่งผลกระทบด้านลบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์หนึ่ งหรือหลายวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

(ถ) ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ในบริบทของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ หมายถึง 

ความเชื่ อมั่นในระดับสงู แต่ไม่ใช่ความเชื่ อมั่นในระดับสงูสดุ 
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(ท) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง หมายถึง หลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ ใช้กบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการรับงานด้านการตรวจสอบ 

หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องโดยทั่วไปประกอบด้วยข้อก าหนดตามประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบหรือการสอบทาน 

งบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง รวมถึงข้อก าหนดใน

ประเทศที่ มีเป็นการเฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22-ก24 ก62)  

(ธ) การตอบสนอง (ที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ) หมายถึง นโยบายหรือวิธีปฏบิัติ

ที่ ส านักงานออกแบบและน าไปปฏิบัติเพื่ อจัดการกับความเสี่ ยงด้านคุณภาพ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก25-ก27 ก50)  

(1) นโยบาย หมายถึง แนวคิดว่าเร่ืองใดควรหรือไม่ควรท าเพื่ อจัดการกับความเสี่ ยง

ด้านคุณภาพ แนวคิดดังกล่าวอาจเป็นลายลักษณ์อักษร การกล่าวถึงอย่างชัดเจน

โดยการสื่ อสาร หรือการแสดงนัยโดยการกระท าและการตัดสนิใจ 

(2) วิธปีฏบิัติ หมายถึง การกระท าเพื่ อน านโยบายไปปฏบิัติ 

(น) ผู้ให้บริการ (ในบริบทของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ) หมายถึง บุคคลหรือ

หน่วยงานภายนอกส านักงาน ซึ่ งจัดหาทรัพยากรที่ ใช้ในระบบการบริหารคุณภาพหรือ 

ในการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการไม่รวมถึงเครือข่ายของส านักงาน ส านักงานเครือข่ายอื่ น 

หรือโครงสร้างหรือองค์กรอื่ นที่ อยู่ในเครือข่าย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก28 ก105) 

(บ) พนักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพที่ มิใช่หุ้นส่วน รวมถึงผู้เชี่ ยวชาญที่ ส านักงานว่าจ้าง 

(ป) ระบบการบริหารคุณภาพ หมายถึง ระบบที่ ออกแบบ น าไปปฏิบัติ และด าเนินการโดย

ส านักงานเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 

(1)  ส านักงานและบุคลากรของส านักงานบรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง และปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

และข้อก าหนดดังกล่าว และ 

(2)  รายงานที่ ออกโดยส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมใน

สถานการณ์นั้น 

ขอ้ก าหนด 

การน าไปปฏิบติัและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้ง 

17. ส านักงานต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแต่ละข้อของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  เว้นแต่

ข้อก าหนดนั้นไม่เกี่ ยวข้องกับส านักงานเนื่ องจากลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานหรืองานที่

ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก29) 
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18 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดต่อระบบ

การบริหารคุณภาพของส านักงาน และบุคคลหรือก ลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายหน้าที่  

ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ต้องมีความเข้าใจ

เกี่ ยวกับมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  รวมถึงเนื้ อหาเกี่ ยวกับค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและ

ค าอธิบายอื่ น เพื่ อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ และน าข้อก าหนด

ของมาตรฐานฉบับนี้ ไปปฏบิัติอย่างเหมาะสม  

ระบบการบริหารคุณภาพ 

19.  ส านักงานต้องออกแบบ น าไปปฏิบัติ และด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ ในการท าเช่นนั้น 

ส านักงานต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาถึงลักษณะและสถานการณ์ของ

ส านักงานและงานที่ ให้บริการ องค์ประกอบเร่ืองการก ากบัดูแลและผู้น าของระบบการบริหารคุณภาพ

เป็นตัวสร้างสภาพแวดล้อมที่ ช่วยสนับสนุนการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการใน

ระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30-ก31)  

หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ 

20.  ส านักงานต้องมอบหมาย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32-ก35) 

(ก)  ความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพให้กับ

ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงาน (หรือเทียบเท่า) หรือ

คณะกรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการ (หรือเทยีบเท่า) ตามความเหมาะสม 

(ข)  หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏบิัติการเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ 

(ค) หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ ยวกับแง่มุมเฉพาะของระบบการบริหารคุณภาพ 

รวมถึง 

(1) การปฏบิัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอสิระ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36) 

(2) กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

21.  การมอบหมายหน้าที่ ในย่อหน้าที่  20 ส านักงานต้องก าหนดว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก37) 

(ก)  มีประสบการณ์ ความรู้  อิทธิพล และอ านาจหน้าที่ ที่ เหมาะสมภายในส านักงาน และมีเวลา

อย่างเพียงพอที่ จะปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ ได้รับมอบหมาย และ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก38) 

(ข)  เข้าใจหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมายและเข้าใจถึงความรับผิดชอบในการปฏบิัติงานให้ส าเรจ็ 

22.  ส านักงานต้องก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏบิัติการ

ส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ การปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระและกระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไขมีการสื่ อสารโดยตรงให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสงูสดุส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ 
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กระบวนการประเมินความเสีย่งของส านกังาน 

23. ส านักงานต้องออกแบบและน ากระบวนการประเมินความเสี่ ยงมาใช้เพื่ อก าหนดวัตถุประสงค์ 

ด้านคุณภาพ ระบุและประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพ และออกแบบและน าการตอบสนองมาใช้เพื่ อ

จัดการกบัความเสี่ ยงด้านคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก39-ก41) 

24.  ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับ

นี้  และก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่ มเติมหากส านักงานพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก42-ก44) 

25.  ส านักงานต้องระบุและประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพเพื่ อเป็นเกณฑ์ในการออกแบบและการน า 

การตอบสนองมาปฏบิัติ ในการท าเช่นนั้น ส านักงานต้อง 

(ก)  ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับสภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการ 

ที่ อาจส่งผลกระทบด้านลบกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ รวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก45-ก47) 

(1)  ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานที่ เกี่ ยวข้องกบั 

ก. ความซับซ้อนและลักษณะการด าเนินการของส านักงาน 

ข.  การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติการ และการกระท าการ กระบวนการ

ทางธุรกจิและรูปแบบธุรกจิของส านักงาน 

ค.  ลักษณะและรูปแบบการบริหารของผู้น า 

ง.  ทรัพยากรของส านักงาน รวมถึงทรัพยากรที่ ได้จากผู้ให้บริการ 

จ. กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานวิชาชีพและสภาพแวดล้อมที่ ส านักงาน

ด าเนินการ และ 

ฉ. ในกรณีของส านักงานที่ อยู่ในเครือข่าย ลักษณะและขอบเขตของข้อก าหนด

เครือข่ายและผู้ให้บริการของเครือข่าย ถ้าม ี

(2)  ลักษณะและสถานการณ์ของงานที่ ปฏบิัติงานโดยส านักงานที่ เกี่ ยวข้องกบั 

ก.  ประเภทของงานที่ ปฏบิัติงานโดยส านักงานและรายงานที่ เผยแพร่ และ 

ข.  ประเภทของกจิการที่ รับผิดชอบงานดังกล่าว 

(ข) ค านึงถึงวิธีการ และระดับของสภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่

กระท าการในย่อหน้าที่  25(ก) ที่ อาจส่งผลในทางลบกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก48) 
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26.  ส านักงานต้องออกแบบและน าการตอบสนองมาปฏิบัติเพื่ อจัดการกับความเสี่ ยงด้านคุณภาพ  

โดยพิจารณาและตอบสนองจากเหตุผลของการประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพ การตอบสนองของ

ส านักงานต้องรวมถึงการตอบสนองที่ ระบุในย่อหน้าที่  34 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก49-ก51) 

27.  ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ ออกแบบเพื่ อระบุสารสนเทศที่ บ่งชี้ ถึงวัตถุประสงค์ 

ด้านคุณภาพเพิ่ มเติม หรือเพิ่ มหรือแก้ไขความเสี่ ยงด้านคุณภาพหรือการตอบสนอง ซึ่ งจ าเป็น

เนื่ องจากการเปล่ียนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานหรืองานที่ ให้บริการ  หากมี 

การระบุสารสนเทศดังกล่าว ส านักงานต้องพิจารณาถึงสารสนเทศและความเหมาะสม (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก52-ก53)  

(ก)  ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่ มเติม หรือปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

เพิ่ มเติมที่ ก าหนดไว้แล้วโดยส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก54) 

(ข) ระบุและประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพเพิ่ มเติม ปรับเปลี่ ยนความเสี่ ยงด้านคุณภาพหรือ

ประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพใหม่ หรือ 

(ค) ออกแบบและน าการตอบสนองเพิ่ มเติมมาปฏบิัติ หรือปรับเปล่ียนการตอบสนอง 

การก ากบัดูแลและผูน้ า 

28.  ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ ที่ กล่าวถึงการก ากับดูแลและผู้น าของ

ส านักงาน ซึ่ งก าหนดสภาพแวดล้อมที่ ช่วยสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ 

(ก) ส านักงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพผ่านทางวัฒนธรรมที่ มีอยู่ในส านักงาน 

โดยการรับรู้และเสริมสร้างความส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก55-ก56) 

(1) หน้าที่ ของส านักงานในการให้บริการต่อส่วนได้เสียสาธารณะด้วยการปฏิบัติงาน

ให้มีคุณภาพอย่างสม า่เสมอ 

(2) ความส าคัญของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณค่าและทศันคติทางวิชาชีพ 

(3) หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนส าหรับคุณภาพเกี่ ยวกบัการปฏิบัติงาน

หรือกจิกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพและพฤติกรรมที่ คาดหวัง และ 

(4) ความส าคัญของคุณภาพในการตัดสินใจและการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ของ

ส านักงาน รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญด้านการเงินและด้านการด าเนินงาน 

(ข) ผู้น ามีหน้าที่ ความรับผิดชอบและความรับผิดชอบเกี่ ยวกบัคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก57) 

(ค) ผู้น าแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั ่นต่อคุณภาพผ่านการกระท าและพฤติกรรม (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก58)  

(ง) โครงสร้างองค์กรและการมอบหมายหน้าที่  ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ ที่ เหมาะสม 

เพื่ อสนับสนุนการออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ

ของส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32 ก33 ก35 ก59)  
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(จ) การวางแผนความต้องการทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรที่ ได้รับ 

จัดสรร หรือมอบหมายทรัพยากรในลักษณะที่ ช่วยสนับสนุนความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของ

ส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก60-ก61)  

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้ง 

29. ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ ที่ กล่าวถึงการบรรลุความรับผิดชอบตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกบัความเป็นอสิระ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก62-ก64 ก66) 

(ก) ส านักงานและบุคลากรของส านักงาน 

(1)  มีความเข้าใจข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง โดยส านักงานและงานของ

ส านักงานต้องกระท าตาม และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22 ก24) 

(2)  บรรลุหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง  

โดยส านักงานและงานของส านักงานต้องกระท าตาม 

(ข)  บุคคลอื่ น รวมถึงเครือข่าย ส านักงานเครือข่าย บุคคลในเครือข่ายหรือเครือข่ายส านักงาน 

หรือผู้ให้บริการ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง โดยส านักงาน

และงานของส านักงานต้องกระท าตาม 

(1)  มีความเข้าใจข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22  

ก24 ก65) 

(2) บรรลุหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ ยวกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

การตอบรบัและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานที่มีลกัษณะเฉพาะ 

30. ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ ที่ กล่าวถึงการตอบรับและการคงไว้ซึ่ ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ 

(ก) ส านักงานต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมเกี่ ยวกับการพิจารณาการตอบรับงานหรือคงไว้ซึ่ ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กบั 

(1)  สารสนเทศที่ ได้รับเกี่ ยวกับลักษณะและสถานการณ์ของงาน และความซื่ อสัตย์ 

และคุณค่าทางจริยธรรมของลูกค้า (รวมถึงผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล 

หากเหมาะสม) ว่ามีความเพียงพอที่ จะสนับสนุนการตัดสินใจเหล่านั้น และ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก67-ก71) 

(2)  ความสามารถของส านักงานที่ จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนด

ทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก72) 
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(ข) การจัดล าดับความส าคัญด้านการเงินและด้านการด าเนินงานของส านักงานไม่น าไปสู่ 

การตัดสินใจที่ ไม่เหมาะสมว่าจะตอบรับงานหรือคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่ มี

ลักษณะเฉพาะหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก73-ก74) 

การปฏิบติังาน 

31. ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ที่ กล่าวถึงการปฏบิัติงานเชิงคุณภาพ 

(ก)  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจและบรรลุหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเกี่ ยวกับงาน รวมถึง

ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง หน้าที่ ความรับผิดชอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานใน 

การบริหาร และการบรรลุด้านคุณภาพของงาน และการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมตลอดทั้งงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก75) 

(ข)  ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลกลุ่ม

ผู้ ปฏิบัติงานและการสอบทานงานที่ ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ขึ้ นอยู่กับลักษณะและ

สถานการณ์ของงานและทรัพยากรที่ ได้รับมอบหมายหรือจัดหาให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

และงานที่ ได้ปฏิบัติโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์มากกว่าก าหนดแนวทาง 

ควบคุมดูแล และสอบทานงานสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ มีประสบการณ์น้อยกว่า (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก76-ก77) 

(ค) กลุ่มผู้ปฏบิัติงานใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ เหมาะสม และใช้การสงัเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่ เกี่ ยวข้องกบัประเภทของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก78) 

(ง)  ได้จัดให้มีการปรึกษาหารือในเร่ืองที่ ยากหรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้ง และการน าข้อสรุปที่  

ตกลงกนัไปปฏบิัติ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก79-ก81) 

(จ)  ส านักงานให้ความสนใจและแก้ไขปัญหาเกี่ ยวกับความคิดเห็นที่ แตกต่างในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับผู้สอบทานคุณภาพงานหรือกลุ่มบุคคลที่

ปฏบิัติงานกจิกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก82) 

(ฉ) รวบรวมเอกสารหลักฐานของงานอย่างทนัเวลาภายหลังวันที่ ในรายงาน และจัดเกบ็อย่าง

เหมาะสม และเกบ็รักษาเพื่ อบรรลุความต้องการของส านักงานและปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง หรือมาตรฐานวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก83-ก85) 

ทรพัยากร 

32.  ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ ที่ กล่าวถึงการได้รับ การพัฒนา การใช้  

การด ารงไว้ การจัดสรร และการมอบหมายทรัพยากรอย่างทันเวลาเพื่ อสนับสนุนการออกแบบ  

การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก86-ก87) 
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ทรพัยากรบุคคล 

(ก)  ว่าจ้าง พัฒนาและรักษาบุคลากรไว้ และให้มีทักษะความรู้ และความสามารถที่ จะ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก88-ก90) 

(1)  ปฏิบัติงานที่ มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีความรู้หรือประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้อง

กบังานที่ ส านักงานปฏบิัติ หรือ 

(2)  ท ากิจกรรมหรืองานที่ รับผิดชอบให้บรรลุตามการด าเนินงานของระบบการบริหาร

คุณภาพของส านักงาน 

(ข)  บุคลากรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพผ่านการกระท าและพฤติกรรม พัฒนา และ

รักษาทักษะความรู้ ไว้อย่างเหมาะสมเพื่ อปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบหรือรับรู้ อย่าง

ทนัเวลา ผ่านการประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่งและสิ่ งจูงใจอื่ น (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก91-ก93) 

(ค)  กลุ่มบุคคลที่ มาจากแหล่งภายนอก (เช่น เครือข่าย ส านักงานเครือข่ายอื่ น หรือผู้ให้บริการ) 

เมื่ อส านักงานไม่มีบุคลากรเพียงพอหรือเหมาะสมเพื่ อสนับสนุนการด าเนินงานของระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงานหรือการปฏบิัติงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก94) 

(ง)  มอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงาน รวมถึงผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานที่ มีทกัษะ

ความรู้ และความสามารถอย่างเหมาะสม รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอเพื่ อปฏิบัติงานที่ มี

คุณภาพอย่างสม า่เสมอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก88-ก89 ก95-ก97) 

(จ)  มอบหมายกลุ่มบุคคลให้ท ากิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพซึ่ งเป็นผู้ที่ มีทกัษะความรู้

และความสามารถอย่างเหมาะสม รวมถึงเวลาที่ เพียงพอเพื่ อปฏบิัติกจิกรรมดังกล่าว  

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี 

(ฉ)  ได้รับหรือพัฒนา น าไปปฏิบัติ บ ารุงรักษาไว้ และใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่ เหมาะสม 

เพื่ อสนับสนุนการด าเนินงานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและการปฏิบัติงาน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก98-ก101 ก104) 

ทรพัยากรทางปัญญา 

(ช)  ได้รับหรือพัฒนา น าไปปฏิบัติ บ ารุงรักษาไว้ และใช้ทรัพยากรทางปัญญาที่ เหมาะสมเพื่ อ

สนับสนุนการด าเนินงานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและการปฏิบัติงาน 

ให้มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ และทรัพยากรทางปัญญาเหล่านั้นสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก102-ก104) 

ผูใ้หบ้ริการ 

(ซ)  ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางเทคโนโลยี หรือทรัพยากรทางปัญญาจากผู้ให้บริการมีความ

เหมาะสมส าหรับการใช้ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและในการปฏิบัติงาน โดย

ค านึงถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในย่อหน้าที่  32 (ง) (จ) (ฉ) (ช) (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก105-ก108) 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 14 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 

สารสนเทศและการสือ่สาร 

33. ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ ที่ กล่าวถึงการได้รับ การผลิต หรือการใช้

สารสนเทศเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ และการสื่ อสารสารสนเทศภายในส านักงานและกลุ่ม

บุคคลภายนอกอย่างทันเวลา เพื่ อช่วยการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการระบบ 

การบริหารคุณภาพได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก109) 

(ก) ระบบสารสนเทศระบุ ได้มา ประมวลผลและเกบ็รักษาสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องและเชื่ อถือได้ 

เพื่ อสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ ไม่ว่าจะมาจากแหล่งภายในหรือภายนอก (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก110-ก111) 

(ข) วัฒนธรรมของส านักงานรับรู้ และเสริมสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรใน 

การแลกเปลี่ ยนสารสนเทศกบัส านักงานและกบับุคลากรอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก112) 

(ค) แลกเปล่ียนสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องและเชื่ อถือได้กบัส านักงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานรวมถึง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก112) 

(1)  สื่ อสารสารสนเทศไปยังบุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะ ระยะเวลา 

และขอบเขตของสารสนเทศมีความเพียงพอที่ จะสนับสนุนพวกเขาให้ม ี

ความเข้าใจและปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบให้บรรลุเกี่ ยวกับการท ากิจกรรมภายใน

ระบบการบริหารคุณภาพหรือการปฏบิัติงาน และ 

(2)  บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสื่ อสารสารสนเทศไปยังส านักงานเมื่ อท ากิจกรรม

ภายในระบบการบริหารคุณภาพหรือการปฏบิัติงาน 

(ง) สื่ อสารสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องและเชื่ อถือไปยังบุคคลภายนอก รวมถึง 

(1)  ส านักงานสื่ อสารสารสนเทศไปหรือภายในเครือข่ายของส านักงานหรือผู้ให้บริการ 

(ถ้ามี) เพื่ อสนับสนุนเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเพื่ อบรรลุหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ของตนเกี่ ยวกบัข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายหรือทรัพยากรที่

ได้รับจากเครือข่ายหรือผู้ให้บริการ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก113) 

(2)  สื่ อสารสารสนเทศไปภายนอกเมื่ อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ

ก าหนด หรือเพื่ อสนับสนุนกลุ่มบุคคลภายนอกในการท าความเข้าใจระบบ 

การบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก114-ก115) 

การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจง 

34.  ในการออกแบบและการน าการตอบสนองไปปฏิบัติตามย่อหน้าที่  26 ส านักงานต้องรวม 

การตอบสนองต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก116) 

(ก)  ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติส าหรับ 
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(1)  การระบุ การประเมินผล และกล่าวถึงอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก117) 

(2) การระบุ การสื่ อสาร การประเมินผล และการรายงานเร่ืองการละเมิดใด ๆ ที่

เกี่ ยวกับข้อก าหนดทางจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องและ  การตอบสนองอย่าง

เหมาะสมต่อสาเหตุและผลที่ เกิดขึ้ นจากการละเมิดอย่างทันเวลา (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก118-ก119) 

(ข)  ส านักงานขอเอกสารยืนยันการปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระอย่างน้อยเป็น

ประจ าทุกปีจากบุคลากรทั้งหมดตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับความเป็น

อสิระ 

(ค)  ส านักงานก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติส าหรับการรับ การสืบสวน และการแก้ไข 

ข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาเกี่ ยวกบัความล้มเหลวในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง หรือการไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย

หรือวิธีปฏิบัติที่ ก าหนดไว้ของส านักงานตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก120-ก121) 

(ง) ส านักงานก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ กล่าวถึงสถานการณ์เมื่ อ 

(1)  ส านักงานตระหนักถึงสารสนเทศที่ ได้รับภายหลังการตอบรับงานหรือการคงไว้ซึ่ ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะที่ อาจเป็นเหตุให้ปฏิเสธ

ความสมัพันธก์บัลูกค้าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ ในกรณีที่ ทราบสารสนเทศก่อน

การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กบัลูกค้าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ 

หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก122-ก123) 

(2)  ส านักงานมีภาระผูกพันด้วยกฎหมายหรือข้อบังคับในการตอบรับความสัมพันธ์

กบัลูกค้าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก123) 

(จ) ส านักงานก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก124-ก126) 

(1)  ก าหนดให้มีการสื่ อสารกับผู้ มีหน้าที่ ก ากับดูแล เมื่ อปฏิบัติงานตรวจสอบ 

งบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เกี่ ยวกับระบบของ 

การบริหารคุณภาพว่าจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มีคุณภาพ 

อย่างสม า่เสมอได้อย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก127-ก129) 

(2)  กล่าวถึงเม่ือมีความเหมาะสมอย่างอื่ นที่ จะสื่ อสารกบักลุ่มบุคคลภายนอกเกี่ ยวกับ

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก130) 

(3)  กล่าวถึงสารสนเทศที่ ถูกจัดเตรียมเมื่ อมีการติดต่อสื่ อสารภายนอกตามย่อหน้าที่  

34(จ)(1) และ 34(จ)(2) รวมถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต และ 

ความเหมาะสมในรูปแบบของการสื่ อสาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก131-ก132) 
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(ฉ) ส านักงานก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏบิัติที่ กล่าวถึงการสอบทานคุณภาพงานตามมาตรฐาน

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่  2 และก าหนดให้มีการสอบทานคุณภาพงานส าหรับ 

(1)  การตรวจสอบงบการเงินของกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(2)  งานตรวจสอบหรืองานอื่ นที่ กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้มีการสอบทาน

คุณภาพงาน และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก133) 

(3)  งานตรวจสอบหรืองานอื่ นที่ ส านักงานพิจารณาว่าการสอบทานคุณภาพงาน เป็น

การตอบสนองที่ เหมาะสมเพื่ อจัดการความเสี่ ยงด้านคุณภาพหนึ่ งหรือ 

หลายความเสี่ ยง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก134-ก137) 

กระบวนการติดตามผลและแกไ้ข 

35. ส านักงานต้องก าหนดกระบวนการติดตามผลและแก้ไขเพื่ อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก138) 

(ก) ให้มีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง น่าเชื่ อถือ และทนัเวลา เกี่ ยวกบัการออกแบบ การน าไปปฏบิัติ 

และการด าเนินการในองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 

(ข) ตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้อบกพร่องที่ พบจนกระทั่งข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไข

อย่างทนัเวลา 

การออกแบบและการปฏิบติักิจกรรมการติดตามผล 

36. ส านักงานต้องออกแบบและปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผลเพื่ อเป็นเกณฑใ์นการระบุข้อบกพร่อง 

37. ในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผล ส านักงานต้องค านึงถึง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก139-ก142) 

(ก) เหตุผลที่ ท าให้ต้องมีการประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพ 

(ข) การออกแบบการตอบสนอง 

(ค) การออกแบบของกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของส านักงานและกระบวนการติดตามผล

และแก้ไข (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก143-ก144) 

(ง) การเปล่ียนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก145) 

(จ) ผลของกิจกรรมการติดตามผลในคร้ังก่อน ซึ่ งกิจกรรมการติดตามผลในคร้ังก่อนยังคง

เกี่ ยวข้องกับการประเมินระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน และการด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องที่ พบในคร้ังก่อนมีประสทิธผิลหรือไม่ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก146-ก147) 

(ฉ) สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องอื่ น รวมถึงข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาเกี่ ยวกับความล้มเหลวใน 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

หรือการไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ ส านักงานก าหนดไว้ตามมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพฉบับนี้  สารสนเทศจากการตรวจสอบอย่างละเอียดจากภายนอก และ

สารสนเทศจากผู้ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก148-ก150) 
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38. ส านักงานต้องรวมถึงการตรวจสอบงานที่ เสร็จสมบูรณ์แล้วในกิจกรรมการติดตามผลและต้อง

ก าหนดการเลือกงานและผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน ในการท าเช่นนั้นส านักงานต้อง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก141 ก151-ก154) 

(ก) ค านึงถึงปัจจัยในย่อหน้าที่  37  

(ข) พิจารณาลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลอื่ นที่ ปฏิบัติโดย

ส านักงาน และงานและผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานที่ ต้องกระท าตามกิจกรรมการติดตามผล

ดังกล่าว และ 

(ค) เลือกงานที่ เสรจ็สมบูรณ์แล้วอย่างน้อยหนึ่ งงานของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานแต่ละคน 

ตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนดโดยส านักงาน 

39. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่  

(ก) ก าหนดให้กลุ่มบุคคลที่ ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลต้องมีทกัษะความรู้และความสามารถ 

รวมถึงมีเวลาที่ เพียงพอที่ จะปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผลได้อย่างมีประสทิธผิล และ 

(ข) กล่าวถึงความเที่ ยงธรรมของกลุ่มบุคคลที่ ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผล นโยบายหรือ 

วิธีปฏิบัติดังกล่าวต้องห้ามไม่ให้สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงาน

ท าหน้าที่ ในการตรวจสอบงานนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก155-ก156) 

การประเมินเรือ่งทีพ่บและการระบุขอ้บกพร่อง 

40. ส านักงานต้องประเมินเร่ืองที่ พบเพื่ อพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องอยู่หรือไม่ รวมถึงในกระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไข (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก157-ก162)  

การประเมินขอ้บกพร่องทีพ่บ 

41. ส านักงานต้องประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ พบ โดย (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก161 ก163-ก164) 

(ก) การสืบสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่ พบ ในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของวิธีปฏิบัติที่ ใช้ในการสืบสวนหาต้นเหตุ ส านักงานต้องค านึงถึงลักษณะของ

ข้อบกพร่องที่ พบและความรุนแรงที่ อาจเกดิขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก165-ก169) 

(ข) การประเมินผลกระทบของข้อบกพร่องที่ พบ ทั้งจากแต่ละเรื่ องและจากหลายเร่ืองรวมกัน 

ที่ มีต่อระบบการบริหารคุณภาพ 

การตอบสนองต่อขอ้บกพร่องทีพ่บ 

42. ส านักงานต้องออกแบบและน าการด าเนินการแก้ไขไปปฏิบัติเพื่ อจัดการข้อบกพร่องที่ พบเพื่ อ

ตอบสนองต่อผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ต้นเหตุ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก170-ก172) 
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43. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏบิัติการเกี่ ยวกบัการติดตามผล

และแก้ไขต้องประเมินว่าการด าเนินการแก้ไข 

(ก) ถูกออกแบบขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่ อจัดการกับข้อบกพร่องที่ พบและต้นเหตุที่ เกี่ ยวข้อง และ

พิจารณาว่าได้มีการน าการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวมาปฏบิัติแล้ว และ 

(ข) ถูกน ามาปฏบิัติเพื่ อจัดการกบัข้อบกพร่องที่ พบก่อนหน้านี้ อย่างมีประสทิธผิล 

44.  หากการประเมินบ่งชี้ ว่าการด าเนินการแก้ไขไม่มีการออกแบบและน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

หรือไม่มีประสิทธิผล บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ด้านปฏิบัติการเกี่ ยวกับการกระบวนการติดตามผลและแก้ไขต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่ อ

ก าหนดว่าได้ปรับเปลี่ ยนการด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและมีประสทิธผิลแล้ว 

เร่ืองที่ พบเกี่ ยวกบังานโดยเฉพาะ 

45. ส านักงานต้องตอบสนองต่อสถานการณ์เมื่ อเร่ืองที่ พบบ่งชี้ ว่ามีงานที่ มกีารละเว้นวิธปีฏบิัติที่ จ าเป็นใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน หรือรายงานที่ ออกอาจไม่เหมาะสม การตอบสนองของส านักงานต้องรวมถึง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก173) 

(ก) การด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่ อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทาง

กฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง และ 

(ข) เมื่ อพิจารณาว่ารายงานไม่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงผลกระทบและด าเนินการอย่าง

เหมาะสม รวมถึงพิจารณาว่าจะขอค าแนะน าทางกฎหมายหรือไม่ 

การสือ่สารอย่างต่อเนือ่งเกีย่วกบัการติดตามผลและแกไ้ข 

46. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ ยวกับ

กระบวนการติดตามผลและแก้ไขต้องสื่ อสารอย่างทันเวลาไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับ

มอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ 

และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ ยวกับระบบ

การบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก174) 

(ก) รายละเอยีดของกจิกรรมการติดตามผลที่ ท า 

(ข) ข้อบกพร่องที่ พบ รวมถึงความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องดังกล่าว และ 

(ค) การด าเนินการแก้ไขเพื่ อจัดการกบัข้อบกพร่องที่ พบ 

47. ส านักงานต้องสื่ อสารเร่ืองที่ กล่าวถึงในย่อหน้าที่  46 ไปยังกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและกลุ่มบุคคลอื่ นผู้ได้รับ

มอบหมายให้ท ากิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพเพื่ อช่วยให้บุคคลนั้นด าเนินการโดยทนัที

และอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน 
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ขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย 

48. ในกรณีที่ ส านักงานด าเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่ งของเครือข่าย ในกรณีที่ เหมาะสม ส านักงานต้องท า

ความเข้าใจ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19 ก175) 

(ก) ข้อก าหนดที่ ก าหนดขึ้ นโดยเครือข่ายเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

รวมถึงข้อก าหนดส าหรับส านักงานที่ จะน ามาปฏิบัติหรือใช้ทรัพยากรหรือบริการที่

ออกแบบหรือจัดหาให้โดยเครือข่ายหรือผ่านเครือข่าย (เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า ข้อก าหนด

ของเครือข่าย) 

(ข) บริการหรือทรัพยากรใด ๆ ที่ จัดหาให้โดยเครือข่ายที่ ส านักงานเลือกที่ จะน าไปปฏบิัติหรือ

ใช้ในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ หรือการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน (เรียกอกีอย่างหนึ่ งว่า บริการของเครือข่าย) และ 

(ค) หน้าที่ ความรับผิดชอบของส านักงานเกี่ ยวกับการด าเนินการใด ๆ ที่ จ าเป็นในการน า

ข้อก าหนดของเครือข่ายมาใช้หรือใช้บริการของเครือข่าย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก176) 

ส านักงานยังคงต้องรับผิดชอบเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพในการออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ 

ส านักงานต้องไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของเครือข่ายหรือการใช้บริการของ

เครือข่ายที่ เป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก177) 

49. ในการท าความเข้าใจที่ ปฏบิัติตามย่อหน้าที่  48 ส านักงานต้อง 

(ก) ประเมินและค านึงถึงข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายว่ามีความเกี่ ยวข้องกับ

และต้องน าไปปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือไม่ รวมถึงน าไปปฏิบัติ

อย่างไร และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก178) 

(ข) ประเมินว่าส านักงานต้องปรับเปล่ียนหรือเสริมข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่ายเพื่ อให้เหมาะสมกับการใช้ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือไม่ (อ้าง

ถึงย่อหน้าที่  ก179-ก180)  

กิจกรรมการติดตามผลเกีย่วกบัระบบการบริหารคณุภาพของส านกังานทีป่ฏิบติัโดยเครือข่าย 

50. ในสถานการณ์ที่ เครือข่ายเป็นผู้ปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผลที่ เกี่ ยวข้องกบัระบบการบริหารคุณภาพ

ของส านักงาน ส านักงานต้อง 

(ก) พิจารณาผลกระทบของกิจกรรมการติดตามผลที่ ท าโดยเครือข่ายที่ มีต่อลักษณะ ระยะเวลา 

และขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผลของส านักงานที่ ท าตามย่อหน้าที่  36-38 

(ข) พิจารณาหน้าที่ ความรับผิดชอบของส านักงานเกี่ ยวกับกิจกรรมการติดตามผลดังกล่าว 

รวมถึงการด าเนินการที่ เกี่ ยวข้องใด ๆ โดยส านักงาน และ 

(ค) ได้รับผลของกิจกรรมการติดตามผลจากเครือข่ายอย่างทันเวลา ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของ 

การประเมินเรื่ องที่ พบและการระบุข้อบกพร่องในย่อหน้าที่  40 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก181) 
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กิจกรรมการติดตามผลทีป่ฏิบติัโดยเครือข่ายผ่านส านกังานเครือข่าย 

51. ส านักงานต้อง 

(ก) ท าความเข้าใจขอบเขตโดยรวมของกิจกรรมการติดตามผลที่ ปฏิบัติโดยเครือข่ายผ่าน

ส านักงานเครือข่าย รวมถึงกิจกรรมการติดตามผลที่ ก าหนดข้อก าหนดของเครือข่ายว่ามี 

การน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมผ่านส านักงานเครือข่าย และวิธีการที่ เครือข่ายสื่ อสารผลของ

กจิกรรมการติดตามผลให้แก่ส านักงาน  

(ข) ได้รับสารสนเทศจากเครือข่ายอย่างน้อยเป็นประจ าทุกปีเกี่ ยวกับผลลัพธ์โดยรวมของ

กจิกรรมการติดตามผลผ่านส านักงานเครือข่าย (หากม)ี และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก182-ก184) 

(1) สื่ อสารสารสนเทศดังกล่าวไปยังกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มบุคคลอื่ นที่ ได้รับ

มอบหมายให้ท ากิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพ (หากเหมาะสม)  

เพื่ อช่วยให้บุคคลนั้นด าเนินการโดยทนัทแีละอย่างเหมาะสมตามความรับผิดชอบ

ของตน และ 

(2) พิจารณาผลกระทบของสารสนเทศที่ มีต่อระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

ขอ้บกพร่องในขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีพ่บโดยส านกังาน 

52 หากส านักงานพบข้อบกพร่องในข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย ส านักงานต้อง  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก185) 

(ก)  สื่ อสารสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อบกพร่องที่ พบไปยังเครือข่าย และ 

(ข) ตามย่อหน้าที่  42 ออกแบบและน าการด าเนินการแก้ไขไปปฏบิัติเพื่ อจัดการกบัผลกระทบ

ของข้อบกพร่องที่ พบในข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก186) 

การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ 

53.  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุด

เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพต้องประเมินระบบการบริหารคุณภาพ (ในนามของส านักงาน) 

การประเมินผลต้องปฏิบัติ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง และปฏิบัติอย่างน้อยเป็นประจ าทุกปี (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก187-ก189) 

54.  การประเมินผลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่  

ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพต้องสรุปผลในนามของส านักงาน หนึ่ งใน

ข้อต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก190 ก195) 

(ก)  ระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ส านักงานมีความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก191) 
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(ข)  ยกเว้นเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับข้อบกพร่องที่ พบที่ มีความรุนแรงแต่ไม่มีผลกระทบแผ่กระจาย

ต่อการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน ระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ส านักงานมีความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า

จะบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก192) 

(ค)  ระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้ช่วยให้ส านักงานมีความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะ

บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก192-ก194) 

55. หากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุด

เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพบรรลุข้อสรุปตามที่ อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  54(ข) หรือ 54(ค) 

ส านักงานต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก196) 

(ก)  ด าเนินการโดยทนัทแีละอย่างเหมาะสม และ  

(ข)  สื่ อสารไปยัง 

(1)  กลุ่มผู้ปฏบิัติงานและกลุ่มบุคคลอื่ นผู้ได้รับมอบหมายให้ท ากจิกรรมภายในระบบ

การบริหารคุณภาพที่ อยู่ในขอบเขตที่ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน 

และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก197) 

(2)  กลุ่มบุคคลภายนอกตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานตามที่ ก าหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่  34(จ) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก198) 

56.  ส านักงานต้องปฏิบัติการประเมินผลงานการปฏิบัติงานเป็นระยะส าหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ผู้ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหาร

คุณภาพและบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการ

เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ในการท าเช่นนั้นส านักงานต้องค านึงถึงการประเมินผลของ

ระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก199-ก201) 

การจัดท าเอกสารหลกัฐาน 

57. ส านักงานต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานที่ เพียงพอที่ จะ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก202-ก204) 

(ก) สนับสนุนความเข้าใจที่ ตรงกันของบุคลากรเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึง

ความเข้าใจเกี่ ยวกับหน้าที่ และหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรดังกล่าวที่ เกี่ ยวข้องกับ

ระบบการบริหารคุณภาพและการปฏบิัติงาน 

(ข) สนับสนุนการน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการในการตอบสนองอย่างสม า่เสมอ และ 

(ค) ให้หลักฐานเกี่ ยวกับการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในการตอบสนอง

เพื่ อสนับสนุนการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบ 

การบริหารคุณภาพ 
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58. ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ส านักงานต้องรวมถึง 

(ก) การระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่  

ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพและหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ด้านปฏบิัติการเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ 

(ข) วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและความเสี่ ยงด้านคุณภาพของส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก205) 

(ค) รายละเอียดของการตอบสนองของส านักงานว่ามีการจัดการกับความเสี่ ยงด้านคุณภาพ

อย่างไร 

(ง) เกี่ ยวกบักระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

(1) หลักฐานเกี่ ยวกบักจิกรรมการติดตามผลที่ ปฏบิัติ 

(2) การประเมินผลของเร่ืองที่ พบและข้อบกพร่องที่ พบและต้นเหตุที่ เกี่ ยวข้อง  

(3) การด าเนินการแก้ไขเพื่ อจัดการกบัข้อบกพร่องที่ พบและการประเมินการออกแบบ

และการน าการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวไปปฏบิัติ และ 

(4) การสื่ อสารเกี่ ยวกบัการติดตามผลและแก้ไข และ 

(จ) เกณฑใ์นการได้มาซึ่ งข้อสรุปตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  54  

59. ส านักงานต้องบันทึกเร่ืองที่ กล่าวในย่อหน้าที่  58 หากเร่ืองดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับข้อก าหนดของ

เครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายและการประเมินผลของข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่ายตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  49(ข) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก206) 

60. ส านักงานต้องก าหนดระยะเวลาที่ เพียงพอในการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับระบบการบริหาร

คุณภาพหรือระยะเวลาที่ นานกว่านั้นหากมีกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนด เพื่ อช่วยให้ส านักงาน

ติดตามผลการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน 

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่  3-4) 

ก1. มาตรฐานฉบับอื่ นที่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ งรวมถึงมาตรฐานงานสอบทาน 

รหัส 2400 (ปรับปรุง)5 และมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)6
 มีข้อก าหนด

ส าหรับผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเกี่ ยวกบัการบริหารคุณภาพในระดับของงาน 

 
5  มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) “งานการสอบทานงบการเงินในอดีต (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตของกจิการ)”  
6
  มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) “งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินในอดีต” 
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ก2. ข้อก าหนดของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการ

มาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศหรือสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี)7 มีข้อก าหนดและการน าไปปฏบิัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ช่วยให้

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถบรรลุหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกระท าเพื่ อประโยชน์สาธารณะ

ได้ ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  15 ในบริบทของการปฏิบัติงานตามที่ อธิบายในมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพฉบับนี้  การปฏิบัติงานที่ มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอเป็นส่วนหนึ่ งของหน้าที่  

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการกระท าเพื่ อประโยชน์สาธารณะ 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  6-9) 

ก3. ส านักงานอาจใช้ค าศัพท์หรือกรอบแนวคิดที่ แตกต่างไปเพื่ อบรรยายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานได้ 

ก4. ตัวอย่างของลักษณะการเชื่ อมโยงกนัขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้   

• กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของส านักงานจะเป็นตัวก าหนดกระบวนการของส านักงาน

ส าหรับการติดตามการน าวิธีการตรวจสอบตามความเสี่ ยงไปปฏิบัติตลอดช่วงของระบบ

การบริหารคุณภาพได้ 

• องค์ประกอบเร่ืองการก ากับดูแลและผู้น าเป็นตัวก าหนดสภาพแวดล้อมที่ ช่วยสนับสนุน

ระบบการบริหารคุณภาพได้ 

• องค์ประกอบเร่ืองทรัพยากร และสารสนเทศและการสื่ อสารช่วยให้สามารถออกแบบ 

น าไปปฏบิัติ และด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพได้ 

• กระบวนการติดตามผลและแก้ไขเป็นกระบวนการที่ ออกแบบเพื่ อติดตามผลของระบบ

การบริหารคุณภาพทั้งหมด ผลลัพธ์ของกระบวนการติดตามผลและแก้ไขนี้ จะช่วยให้

สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกบักระบวนการประเมินความเสี่ ยงของส านักงาน 

• อาจมีความสัมพันธ์ระหว่างเฉพาะเร่ือง ตัวอย่างเช่น ลักษณะของข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องบางเร่ืองจะมีความเกี่ ยวข้องกับการตอบรับและการคงไว้ซึ่ ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ 

ก5. การได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเกิดขึ้ นเมื่ อระบบการบริหารคุณภาพลดระดับ 

ความเสี่ ยงที่ จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  14(ก) และ (ข) ให้อยู่ในระดับ 

ความเสี่ ยงต ่าที่ ยอมรับได้ ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ความเชื่ อมั่นในระดับสูงสุด

เนื่ องจากข้อจ ากัดสืบเนื่ องของระบบการบริหารคุณภาพ ข้อจ ากัดดังกล่าวรวมถึงการใช้ดุลยพินิจ

ของมนุษย์ในการตัดสินใจอาจผิดพลาดได้และระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานอาจ

ล้มเหลวได้ ตัวอย่างเช่น จากความผิดพลาดหรือพฤติกรรมของมนุษย์ หรือความล้มเหลวใน

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
7
 ข้อก าหนดของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศหรือ

สภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี) 
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ขอบเขตการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก6. วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ กล่าวถึงบริบทที่ ข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพฉบับนี้ ถูกก าหนดขึ้ น ก าหนดผลลัพธ์ที่ ต้องการของมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพฉบับนี้  และมีเจตนาที่ จะช่วยส านักงานในการท าความเข้าใจว่าจะต้องท าอะไรให้ส าเร็จ

ลุล่วงและวิธทีี่ เหมาะสมเพื่ อท าให้ส าเรจ็ลุล่วง ในกรณีที่ จ าเป็น 

ก7. ข้อก าหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้กล่าวถึงโดยใช้ค าว่า “ต้อง” 

ก8. ในกรณีที่ จ าเป็น ค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ นจะให้ค าอธิบายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ

ข้อก าหนดและแนวปฏบิัติในการปฏบิัติตามข้อก าหนดนั้น การน าไปปฏบิัติและค าอธบิายอื่ นอาจ 

•  อธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าข้อก าหนดมีความหมายอย่างไรหรือมีเจตนาที่ จะครอบคลุมเร่ือง

ใดบ้าง และ 

• ให้ตัวอย่างที่ แสดงให้เหน็ว่าอาจน าข้อก าหนดไปปฏบิัติได้อย่างไร 

แม้ว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อก าหนดในตัวเอง แต่กเ็กี่ ยวข้องกับการน าข้อก าหนดไป

ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ นยังอาจให้สารสนเทศเบื้องหลัง

ความเป็นมาของเร่ืองต่าง ๆ ที่ กล่าวถึงในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ในกรณีที่ เหมาะสม 

ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมโดยเฉพาะส าหรับองค์กรที่ ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐจะรวมอยู่ในค าอธบิาย

การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ นด้วย ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเหล่านี้ ช่วยในการน าข้อก าหนดต่าง ๆ 

ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไปปฏิบัติ อย่างไรกต็าม ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเหล่านี้ ไม่ได้

จ ากัดหรือลดหน้าที่ ความรับผิดชอบของส านักงานในการน าไปปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อก าหนด

ต่าง ๆ ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

ก9. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ให้ค าอธิบายความหมายของค าศัพทต่์าง ๆ เพื่ อวัตถุประสงค์

ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไว้ภายใต้หัวข้อ “ค าจ ากดัความ” ค าจ ากดัความดังกล่าวมี

ไว้เพื่ อช่วยให้การน ามาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไปปฏบิัติและการตีความเป็นไปในทศิทาง

เดียวกัน และไม่ได้มีเจตนาที่ จะทดแทนค าจ ากัดความที่ อาจก าหนดขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น  ไม่ว่า

จะในทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรืออื่ น ๆ  

ค าจ ากดัความ 

ขอ้บกพร่อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ก)) 

ก10.  ส านักงานระบุข้อบกพร่องในรูปแบบของการประเมินเร่ืองที่ พบ โดยข้อบกพร่องอาจเกิดขึ้นจาก

เร่ืองที่ พบหนึ่ งเร่ืองหรือหลายเร่ืองรวมกนั  

ก11.  เมื่ อมีข้อบกพร่องที่ ระบุได้อันเป็นผลลัพธ์จากความเสี่ ยงด้านคุณภาพหนึ่ งหรือหลายความเสี่ ยง

รวมกันนั้น ไม่ได้ถูกระบุหรือประเมินอย่างเหมาะสม อาจถือว่าขาดการตอบสนองเพื่ อจัดการ 

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพนั้น หรือถือว่าไม่ได้ออกแบบ หรือไม่ได้น าไปปฏบิัติอย่างเหมาะสม  
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ก12.  แง่มุมอื่ นของระบบการบริหารคุณภาพประกอบด้วยข้อก าหนดในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้ซึ่ งกล่าวถึง 

•  การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ (ย่อหน้าที่  20–22) 

•  กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของส านักงาน 

• กระบวนการติดตามผลและแก้ไข และ 

•  การประเมินระบบการบริหารคุณภาพ 

ตวัอย่างของขอ้บกพร่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัแง่มุมอ่ืนของระบบการบริหารคณุภาพ 

•  กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของส านักงานล้มเหลวในการระบุสารสนเทศซึ่ งแสดงถึง

การเปล่ียนแปลงลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ ให้บริการ และ 

ความต้องการในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่ มเติม หรือในการแก้ไข  

ความเสี่ ยงหรือการตอบสนองด้านคุณภาพ  

•  กระบวนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงานไม่ได้ถูกออกแบบหรือถูกน าไปปฏิบัติใน

ลักษณะ ซึ่ ง  

o  ให้สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง น่าเชื่ อถือและทนัเวลาเกี่ ยวกับการออกแบบ การน าไป

ปฏบิัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ 

o  ท าให้ส านักงานสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมในการตอบสนองต่อข้อบกพร่อง

ที่ พบจนกระทั่งข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างทนัเวลา  

•  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุด

ส าหรับระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้รับผิดชอบในการประเมินประจ าปีส าหรับระบบ 

การบริหารคุณภาพ 

กลุ่มผูป้ฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ฉ)) 

ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)8 ให้แนวปฏิบัติในการน าค าจ ากัดความของค าว่า 

“กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน” ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินมาถือปฏบิัติ  

การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ช)) 

ก14. ในบางสถานการณ์ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลจากภายนอกอาจรับผิดชอบในการตรวจสอบอย่าง

ละเอียดในลักษณะอื่ น ตัวอย่างเช่น ส าหรับบางส านักงานที่ ถูกเลือกต้องท าการสอบทานใน

ประเดน็ที่ มุ่งเน้นโดยเฉพาะเจาะจงในแง่มุมของงานตรวจสอบหรือวิธีการปฏิบัติที่ ปฏิบัติกันอย่าง

แพร่หลาย  

 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก15-ก25 
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เรือ่งทีพ่บ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ซ)) 

ก15.  ส่วนหนึ่ งของการรวบรวมเร่ืองที่ พบจากกิจกรรมการติดตามผล การตรวจสอบอย่างละเอียดโดย

หน่วยงานภายนอก และแหล่งข้อมูลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ส านักงานอาจระบุการสังเกตการณ์อื่ น

เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน เช่น ผลลัพธ์เชิงบวก หรือโอกาสในการพัฒนา

ส าหรับส านักงานหรือการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้ น  ในย่อหน้าที่  ก158  

ได้อธบิายถึงการสงัเกตการณ์อื่ นว่าส านักงานอาจน ามาใช้ในระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างไร 

ก16.  ย่อหน้าที่  ก148 ได้ให้ตัวอย่างของสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 

ก17.  กิจกรรมการติดตามผลรวมถึงการติดตามผลในระดับของงาน เช่น การตรวจสอบงานอย่าง

ละเอียด นอกจากนี้  การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกและแหล่งข้อมูลอื่ น ๆ ที่

เกี่ ยวข้อง อาจรวมถึงสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับงานที่ มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นสารสนเทศเกี่ ยวกับ

การออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพจึงรวมถึงเร่ืองที่ พบ

ในระดับของงาน ซึ่ งอาจบ่งบอกถึงเร่ืองที่ พบเนื่ องจากระบบการบริหารคุณภาพด้วย 

ส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ฌ)) 

ก18. ค าจ ากัดความของค าว่า “ส านักงาน” ในข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจแตกต่างจาก

ค าจ ากดัความที่ อธบิายไว้ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้   

เครือข่าย (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ฏ) 48) 

ก19. เครือข่ายและส านักงานที่ อยู่ในเครือข่ายอาจมีการจัดโครงสร้างได้ในหลายรูปแบบ โดยในบริบท

ของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ตัวอย่างเช่น 

•  เครือข่ายอาจก าหนดข้อก าหนดส าหรับส านักงานเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงานหรือให้บริการ ซึ่ งส านักงานใช้ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือใน

การปฏบิัติงาน 

•  ส านักงานอื่ นที่ อยู่ในเครือข่ายอาจให้บริการ (เช่น ทรัพยากร) ซึ่ งส านักงานใช้ในระบบ

การบริหารคุณภาพของส านักงานหรือในการปฏบิัติงาน หรือ 

•  โครงสร้างอื่ นหรือองค์กรอื่ นที่ อยู่ในเครือข่ายอาจก าหนดข้อก าหนดส าหรับส านักงาน

เกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือให้บริการ  

เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ข้อก าหนดใด ๆ หรือบริการใด ๆ ของ

เครือข่าย ที่ ได้รับจากส านักงานอื่ นในเครือข่าย หรือจากโครงสร้างอื่ นหรือองค์กรอื่ นที่ อยู่ใน

เครือข่าย ถือเป็น “ข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย” 
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บุคลากร (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ฑ)) 

ก20.  นอกเหนือจากบุคลากร (กล่าวคือ บุคคลในส านักงาน) ส านักงานอาจใช้บุคคลนอกส านักงานใน

การปฏิบัติกิจกรรมของระบบการบริหารคุณภาพหรือในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น บุคคลนอก

ส านักงานอาจรวมถึงบุคคลจากส านักงานเครือข่ายอื่ น (เช่น บุคคลในศูนย์ให้บริการของส านักงาน

เครือข่าย) หรือบุคคลซึ่ งว่าจ้างโดยผู้ ให้บริการ (เช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจาก

ส านักงานอื่ นซึ่ งไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของส านักงาน)  

ก21.  บุคลากรยังรวมถึงหุ้นส่วนและพนักงานในโครงสร้างอื่ นของส านักงานด้วย เช่น ศูนย์ให้บริการของ

ส านักงาน 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ท) 29) 

ก22. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องในบริบทของระบบการบริหารคุณภาพอาจแตกต่างกันไป 

ขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ ให้บริการ ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้องอาจให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ตัวอย่างเช่น ประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” 

และยังอธิบายเพิ่ มเติมถึงขอบเขตของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

เกี่ ยวข้องกบัผู้ประกอบวิชาชีพที่ ให้บริการสาธารณะและในส านักงานด้วย 

ก23. ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกล่าวถึงสถานการณ์ที่ กฎหมายหรือข้อบังคับ

ขัดขวางไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏบิัติตามบางส่วนของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังยอมรับว่าบางประเทศอาจมี

ข้อก าหนดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ แตกต่างหรือมากเกินกว่าที่ อธิบายไว้ในประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศดังกล่าวต้อง

ตระหนักถึงความแตกต่างเหล่านั้นและปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ เข้มงวดกว่า เว้นแต่จะมีข้อห้ามโดย

กฎหมายหรือข้อบังคับ 

ก24.  ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอาจน ามาใช้เฉพาะกบับุคคลในบริบท

ของการปฏบิัติงานและไม่ใช่ในแง่ส านักงาน ตัวอย่างเช่น  

•  ส่วนที่  2 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ใช้กับบุคคลที่ เป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ให้บริการสาธารณะ เมื่ อบุคคลเหล่านั้นได้ท ากจิกรรมทางวิชาชีพ

ซึ่ งมีความสัมพันธ์กับส านักงาน ไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญา พนักงาน หรือเจ้าของ และอาจ

เกี่ ยวข้องในบริบทของการปฏบิัติงาน  

•  ข้อก าหนดบางข้อในส่วนที่  3 และ 4 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีใช้กบับุคคลที่ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ให้บริการสาธารณะ เมื่ อบุคคลเหล่านั้นได้

ท ากจิกรรมทางวิชาชีพส าหรับลูกค้า  
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ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานอาจจ าเป็นต้องครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าวในระดับบุคคล 

ตัวอย่างของขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกับบุคคลและไม่ใช่ในแง่ส านักงาน 

และเกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังาน  

ส่วนที่  2 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกล่าวถึงแรงกดดันใน 

การละเมิดหลักการพื้นฐานและรวมถึงข้อก าหนดส าหรับบุคคล ดังนี้   

•  ไม่ยินยอมให้แรงกดดันต่าง ๆ จากผู้อื่ น ท าให้ต้องละเมิดการปฏิบัติตามหลักการ

พื้นฐาน หรือ 

•  ไม่สร้างแรงกดดันกับผู้อื่ นซึ่ งนักบัญชีทราบ หรือมีเหตุผลที่ เชื่ อว่าจะส่งผลให้บุคคลอื่ น

ละเมิดหลักการพื้นฐาน  

ตัวอย่างเช่น สถานการณ์อาจเกิดขึ้ นระหว่างการปฏิบัติงาน โดยบุคคลเห็นว่าผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงาน หรือสมาชิกอาวุโสคนอื่ นในกลุ่มปฏบิัติงานได้สร้างแรงกดดันต่อบุคคลนั้น ท าให้

บุคคลนั้นละเมิดหลักการพื้นฐาน 

การตอบสนอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ธ)) 

ก25. นโยบายถูกน าไปปฏิบัติในรูปแบบของการกระท าของบุคลากรและบุคคลอื่ นที่ ต้องกระท าตาม

นโยบายดังกล่าว (ซึ่ งรวมถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) หรือในรูปแบบของการห้ามไม่ให้กระท าในเร่ืองที่

ขัดต่อนโยบายของส านักงาน 

ก26. วิธปีฏบิัติอาจเป็นค าสั่งในรูปแบบของเอกสารอย่างเป็นทางการหรือการสื่ อสารอื่ น ๆ หรืออาจเป็น

ผลจากพฤติกรรมที่ ไม่ได้เป็นไปตามค าสั่งแต่เป็นไปตามเง่ือนไขวัฒนธรรมของส านักงาน  

วิธีปฏิบัติอาจถูกบังคับให้ท าในรูปแบบของการกระท าที่ อนุญาตโดยระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือแง่มุมอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน  

ก27.  หากส านักงานใช้บุคคลนอกส านักงานในระบบการบริหารคุณภาพหรือในการปฏบิัติงาน ส านักงาน

อาจต้องออกแบบนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ แตกต่างเพื่ อจัดการกับการกระท าของบุคคลนอก

ส านักงานนั้น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)9 ได้ให้แนวปฏบิัติในกรณีที่ ส านักงาน

อาจต้องออกแบบนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ แตกต่างเพื่ อจัดการกับการกระท าของบุคคลนอก

ส านักงานในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน  

ผูใ้หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(น)) 

ก28.  ผู้ให้บริการรวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจากส านักงานอื่ นซึ่ งไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ

ส านักงาน  

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก23-ก25 
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การน าไปปฏิบติัและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก29. ตัวอย่างของกรณีที่ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับน้ีอาจไม่เกี ่ยวขอ้งกับ

ส านกังาน 

• ส านักงานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพียงคนเดียว ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดที่ กล่าวถึง

โครงสร้างองค์กรและการมอบหมายบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่

ภายในส านักงาน การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน และที่ กล่าวถึง

ความคิดเหน็ที่ แตกต่าง อาจไม่เกี่ ยวข้อง 

• ส านักงานให้บริการเฉพาะงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง ตัวอย่างเช่น หากส านักงานไม่

จ าเป็นต้องรักษาความเป็นอิสระในงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง ข้อก าหนดเกี่ ยวกับการขอ

เอกสารหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็นอิสระจากบุคลากร

ทุกคน จะไม่เกี่ ยวข้อง  

ระบบการบริหารคุณภาพ  

ออกแบบ น าไปปฏิบติั และด าเนินการในระบบการบริหารคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก30.  การบริหารคุณภาพไม่ใช่หน้าที่ ที่ แยกต่างหากของส านักงาน แต่เป็นการผสมผสานของวัฒนธรรม

ที่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพกับกลยุทธ์ กิจกรรมการด าเนินงาน และกระบวนการ 

ทางธุรกิจของส านักงาน ผลที่ ตามมาคือ การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพ และกิจกรรม 

การด าเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจของส านักงานในลักษณะร่วมกันอาจส่งเสริมให้เกิดวิธีที่

เป็นอนัหนึ่ งอนัเดียวกนัในการบริหารส านักงาน และเพิ่ มประสทิธผิลของการบริหารคุณภาพมากขึ้น 

ก31. คุณภาพของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพโดยส านักงานจะเพิ่ มขึ้ นเมื่ อบุคลากรที่ ใช้ 

ดุลยพินิจดังกล่าวแสดงทศันคติที่ รวมถึงความช่างสงสัย ซึ่ งเกี่ ยวกบั  

•  การพิจารณาแหล่งข้อมูล ความสมัพันธ ์และความเพียงพอของสารสนเทศที่ ได้รับเกี่ ยวกับ

ระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับลักษณะและสถานการณ์ของ

ส านักงานและงานที่ ให้บริการ 

•  การเปิดและการพร้อมรับต่อความต้องการส าหรับการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเพิ่ มเติมหรือ

การกระท าอื่ น 

หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  20–21 28(ง)) 

ก32.  องค์ประกอบการก ากับดูแลและผู้น า รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในการที่ ส านักงานมี

โครงสร้างองค์กร และการมอบหมายบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ ที่ เหมาะสม 

เพื่ อสนับสนุนการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน 

ก33. แม้ว่ามีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้องกบัระบบการบริหารคุณภาพตามย่อหน้าที่  

20 ส านักงานยังคงรับผิดชอบสูงสุดส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ  และดูแลรับผิดชอบและ

ภาระรับผิดชอบเป็นรายบุคคลส าหรับบทบาทที่ ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างเช่น ตามย่อหน้าที่  53 
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และ 54 ถึงแม้ว่าส านักงานมอบหมายเร่ืองการประเมินระบบการบริหารคุณภาพและการสรุปผล

ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุด

เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ส านักงานยังมีความรับผิดชอบส าหรับการประเมินและ  

การสรุปผล  

ก34.  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบส าหรับเร่ืองในย่อหน้าที่  20  

โดยปกติจะเป็นหุ้นส่วนของส านักงานเพื่ อจะได้มีอิทธิพลและอ านาจหน้าที่ อย่างเหมาะสมภายใน

ส านักงานตามที่ ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  21 อย่างไรกต็าม บนพื้นฐานของโครงสร้างทางกฎหมาย

ของส านักงาน อาจมีสถานการณ์เมื่ อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายอาจไม่ใช่หุ้นส่วนของ

ส านักงานแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอิทธิพลและอ านาจหน้าที่ อย่างเหมาะสมภายใน

ส านักงานในการปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ เนื่ องจากเป็นข้อตกลงแบบเป็นทางการที่

จัดท าขึ้นโดยส านักงานหรือเครือข่ายของส านักงาน 

ก35.  วิธกีารที่ ส านักงานมอบหมายบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ ภายในส านักงานนั้น

อาจแตกต่างกันไป และกฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดข้อก าหนดที่ ส านักงานต้องปฏิบัติตาม 

ซึ่ งกระทบกับผู้น าและโครงสร้างการจัดการหรือหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย บุคคล

หรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบส าหรับเร่ืองในย่อหน้าที่  20 อาจ

มอบหมายหน้าที่  วิธีปฏิบัติ งาน หรือการกระท าให้กับบุคคลอื่ นต่อเพื่ อช่วยให้ความรับผิดชอบที่

ได้รับนั้นบรรลุผล อย่างไรกต็าม บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบส าหรับ

เร่ืองในย่อหน้าที่  20 ยังคงมีหน้าที่ ความรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบส าหรับหน้าที่  

ความรับผิดชอบที่ มอบหมายให้กบับุคคลอื่ นนั้น 

ตัวอ ย่างการปรับให้เหมาะสม ที่แสดงให้เห็นว่ าการมอบหมายบทบาทและหน้า ที ่

ความรบัผิดชอบท าไดอ้ย่างไร  

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนน้อย อาจมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่  

ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพให้กับหุ้นส่วนเพียงคนเดียว

เพื่ อมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลส านักงาน โดยบุคคลนี้ อาจสมมติว่ามี

หน้าที่ ความรับผิดชอบทุกด้านของระบบการบริหารคุณภาพ ซึ่ งรวมถึงหน้าที่  

ความรับผิดชอบในการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ การปฏิบัติตามข้อก าหนด

เร่ืองความเป็นอสิระ และกระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

• ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนมาก อาจมีผู้น าหลายระดับซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึง

โครงสร้างองค์กรของส านักงาน และอาจมหีน่วยงานก ากบัดูแลอิสระที่ ไม่ได้เป็นผู้ก ากับ

ดูแลส านักงานซึ่ งอาจประกอบด้วยบุคคลภายนอก นอกจากนี้  ส านักงานอาจมอบหมาย

หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ ยวกับแง่มุมเฉพาะของระบบการบริหาร

คุณภาพตามที่ ระบุในย่อหน้า 20(ค) เช่น หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการ

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ หรือหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการส าหรับ

การให้บริการ  
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ก36.  การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็นอิสระเป็นสิ่ งส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอื่ น และเป็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

เสียเพื่ อความไว้วางใจในรายงานของส านักงาน โดยปกติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการส าหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ ยวกับความเป็นอิสระจะ

รับผิดชอบส าหรับการก ากับดูแลเร่ืองทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับความเป็นอิสระ เพื่ อที่ ว่าวิธีการใน 

การจัดการกับข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็นอิสระจะถูกออกแบบและน าไปปฏิบัติโดยส านักงาน

อย่างตรงไปตรงมาและสม า่เสมอ  

ก37.  กฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานวิชาชีพอาจก าหนดข้อก าหนดเพิ่ มเติมส าหรับบุคคลที่ ได้รับ

มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบส าหรับเร่ืองในย่อหน้าที่  20 เช่น ข้อก าหนดในเร่ืองของ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษาทางวิชาชีพ หรือการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ  

ก38.  โดยปกติแล้ว ประสบการณ์และความรู้ที่ เหมาะสมส าหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงการท าความเข้าใจ

เกี่ ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติการเกี่ ยวกับกลยุทธ์ของส านักงาน และประสบการณ์ใน  

การด าเนินธุรกจิของส านักงาน 

กระบวนการประเมินความเสีย่งของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  23) 

ก39.  วิธีการที่ ส านักงานใช้ออกแบบกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของส านักงานอาจได้รับผลกระทบ

จากลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน รวมถึงวิธีการจัดโครงสร้างและการจัดการของ

ส านักงาน  

ตัวอย่างการปรับใหเ้หมาะสมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่ากระบวนการประเมินความเสีย่งของส านักงาน

อาจแตกต่างกนัไดอ้ย่างไร  

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนน้อย บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่  

ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการส าหรับระบบการบริหารคุณภาพอาจมีความเข้าใจเกี่ ยวกบั

ส านักงานและงานตรวจสอบอย่างเพียงพอส าหรับรับผิดชอบในกระบวนการประเมิน 

ความเสี่ ยง นอกจากนี้  เอกสารหลักฐานของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ ยง และ 

การตอบสนองด้านคุณภาพอาจครอบคลุมน้อยกว่าส านักงานที่ มีความซับซ้อนมาก (เช่น 

อาจจัดท าเป็นลายลักษณ์อกัษรในเอกสารหลักฐานเดียวกนั) 

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนมาก อาจมีกระบวนการประเมินความเสี่ ยงแบบเป็น

ทางการซึ่ งเกี่ ยวข้องกบับุคคลหลากหลายและกจิกรรมจ านวนมาก กระบวนการอาจเป็น

แบบรวมศูนย์ (เช่น ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ และ

การตอบสนองโดยส่วนกลางส าหรับทุก ๆ หน่วยธุรกิจ สายงาน และสายบริการ) หรือ

อาจเป็นแบบกระจายศูนย์ (เช่น ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ ยงด้าน

คุณภาพ และการตอบสนองในระดับของหน่วยธุรกิจ สายงาน หรือสายบริการ แล้วจึง

รวมผลลัพธ์ในระดับของส านักงาน) เครือข่ายของส านักงานอาจก าหนดวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพ ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ และการตอบสนอง กับส านักงานเพื่ อน ามารวม

ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  
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ก40.  กระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ การระบุและการประเมินความเสี่ ยง  

ด้านคุณภาพ การออกแบบ และการน าการตอบสนองไปปฏิบัตินั้นเป็นกระบวนการแบบวนซ ้า 

และข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นลักษณะขั้นตอน 

ตัวอย่างเช่น 

•  ในระหว่างการระบุและการประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพ ส านักงานอาจระบุวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพที่ จ าเป็นซึ่ งต้องก าหนดเพิ่ มเติม  

•  ในระหว่างการออกแบบและการน าการตอบสนองไปปฏิบัตินั้น ส านักงานอาจระบุว่ายัง

ไม่ได้ระบุหรือประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพ  

ก41.  แหล่งสารสนเทศที่ สามารถช่วยส านักงานในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ระบุและ

ประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพ ออกแบบและน าการตอบสนองไปปฏิบัติ ส่วนหนึ่ งมาจาก

องค์ประกอบสารสนเทศและการสื่ อสารของส านักงาน และรวมถึง 

•  ผลลัพธข์องกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงาน (ดูย่อหน้าที่  42 และ ก171) 

•  สารสนเทศจากเครือข่ายหรือผู้ให้บริการ ซึ่ งรวมถึง 

o  สารสนเทศเกี่ ยวกบัข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย (ดูย่อหน้าที่  

48) และ 

o  สารสนเทศอื่ นจากเครือข่าย ซึ่ งรวมถึงสารสนเทศเกี่ ยวกับผลลัพธ์จากกิจกรรม

การติดตามผลที่ รับผิดชอบโดยเครือข่ายผ่านทางส านักงานเครือข่าย (ดูย่อหน้าที่  

50–51) 

สารสนเทศอื่ น (ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก) อาจเกี่ ยวข้องกับกระบวนการประเมินความเสี่ ยง

ของส านักงาน เช่น 

•  สารสนเทศเกี่ ยวกับความไม่พอใจและข้อกล่าวหาเกี่ ยวกับความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง หรือไม่ได้

ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีการที่ ก าหนดไว้ของส านักงานตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้  

•  ผลลัพธข์องการตรวจสอบอย่างละเอยีดโดยภายนอก 

•  สารสนเทศจากผู้ก ากับดูแลที่ ส านักงานสามารถน ามาใช้ได้เกี่ ยวกับกิจการซึ่ งส านักงาน

ปฏิบัติงาน เช่น สารสนเทศจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ ยวกับกิจการซึ่ งส านักงานปฏิบัติงาน 

(เช่น ความผิดปกติของงบการเงินของกิจการ หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย)์ 

•  การเปลี่ ยนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพซึ่ งกระทบต่อระบบในแง่มุมอื่ น ตัวอย่างเช่น 

การเปลี่ ยนแปลงในทรัพยากรของส านักงาน 

•  แหล่งข้อมูลภายนอกอื่ น เช่น การด าเนินการทางกฎหมาย และการฟ้องร้องต่อส านักงาน

หรือส านักงานอื่ นในประเทศซึ่ งอาจช่วยเน้นย า้กบัส านักงานถึงเร่ืองที่ ควรพิจารณา 
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การก าหนดวตัถปุระสงค์ดา้นคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  24) 

ก42.  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพอาจก าหนดข้อก าหนดซึ่ งท าให้เกิดวัตถุประสงค์ 

ด้านคุณภาพเพิ่ มเติม ตัวอย่างเช่น กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้ส านักงานแต่งตั้งบุคคลที่

ไม่ได้เป็นผู้ บริหารในโครงสร้างการก ากับดูแลของส านักงาน  และส านักงานพิจารณาถึง 

ความจ าเป็นในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่ มเติมเพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนดนั้น 

ก43.  ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ ให้บริการของส านักงานอาจเป็นสิ่ งที่ ท าให้

ส านักงานอาจไม่พบถึงความจ าเป็นในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่ มเติม 

ก44.  ส านักงานอาจก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยเพื่ อท าให้การระบุและการประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพ

ของส านักงาน และการออกแบบและการน าการตอบสนองไปปฏบิัติได้ดีย่ิงขึ้น  

การระบุและการประเมินความเสีย่งดา้นคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  25) 

ก45. อาจมีเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการอื่ นที่ ไม่ได้อธิบายไว้ใน

ย่อหน้าที่  25(ก) ที่ อาจส่งผลในทางตรงข้ามกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  

ก46. ความเสี่ ยงเกิดจากการมีเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการ  

ในระดับต่าง ๆ ที่ อาจส่งผลในทางตรงข้ามกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ โดยไม่จ าเป็นว่า

ความเสี่ ยงทั้งหมดต้องเป็นความเสี่ ยงด้านคุณภาพ การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพช่วย

ส านักงานในการระบุและประเมินว่าความเสี่ ยงใดเป็นความเสี่ ยงด้านคุณภาพ ซึ่ งขึ้ นอยู่กับ 

การพิจารณาถึงความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลที่ ความเสี่ ยงนั้นจะเกดิขึ้นด้วยตัวเองหรือร่วมกัน

กับความเสี่ ยงอื่ น ซึ่ งส่งผลในทางตรงข้ามกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหนึ่ งเร่ืองหรือ

มากกว่า  

ตัวอย่างการท าความเข ้าใจของส านักงาน

เกี ่ยวกับเงื่อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์   

การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่อาจ

ส่งผลในทางตรงขา้มกบัการบรรลุวตัถุประสงค์

ดา้นคณุภาพ 

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านคุณภาพที่อาจ

เกิดขึ้น  

•  กระบวนการทางธุรกิจและโมเดลธุรกิจ

ของส านักงานในการตัดสินใจและ 

การปฏิบัติการเกี่ ยวกับกลยุทธ์และ 

การด าเนินงาน : ภาพรวมของเป้าหมาย

ทางการเงินของส านักงาน โดยส่วนใหญ่

จะขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานบริการจาก

ส านักงานซึ่ งไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขต

ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

ในบริบทของการก ากบัดูแลและผู้น า อาจท าให้

เกดิความเสี่ ยงด้านคุณภาพขึ้นหลายอย่าง เช่น 

•  ทรัพยากรถูกจัดสรร หรือมอบหมาย 

ในลักษณะที่ ให้ล าดับความส าคัญกับ 

งานบริการที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  และ

อาจส่งผลในทางลบกับคุณภาพของงานที่
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ให้บริการที่ อ ยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

•  การตัดสินใจเกี่ ยวกับการจัดล าดับ

ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ 

การปฏิบัติการไม่ได้พิจารณาในเร่ือง

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง 

การปฏิบัติงานที่ อยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

•  ลักษณะและรูปแบบการบริหารของ

ผู้น า : ส านักงานที่ มีขนาดเลก็ มีผู้สอบ

บัญชีที่ รับผิดชอบงานจ านวนน้อยที่ มี

หน้าที่ รับผิดชอบร่วมกนั 

ในบริบทของการก ากบัดูแลและผู้น า อาจท าให้

เกดิความเสี่ ยงด้านคุณภาพขึ้นหลายอย่าง เช่น 

• หน้ าที่ ค ว าม รับผิ ดชอบและความ

รับผิดชอบในเร่ืองคุณภาพของผู้ น า

ไม่ได้ก าหนดและมอบหมายไว้อย่าง

ชัดเจน 

•  ไม่มีการตั้งค าถามกับการกระท าและ

พฤติกรรมของผู้น าที่ ไม่ส่งเสริมเร่ือง

ของคุณภาพ 

•  ความซับซ้อนและลักษณะการด าเนินงาน

ของส านักงาน  : ส านักงานเพิ่ งควบ

รวมกนักบัส านักงานอื่ นเสรจ็สิ้น  

ในบ ริบทของท รัพยากร  อ าจท า ใ ห้ เกิด 

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพขึ้นหลายอย่าง รวมถึง 

•  ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่ งใ ช้ โดย

ส านักงานสองแห่งที่ ควบรวมกันอาจเข้า

กนัไม่ได้  

•  ก ลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานอาจใ ช้ท รัพยากร 

ทางปัญญาที่ พัฒนาโดยส านักงานก่อน 

การควบรวมกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ

วิธีการใหม่ที่ ใ ช้ ในส านักงานใหม่ที่  

ควบรวมกนั  

ก47. เนื่ องด้วยลักษณะการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ การตอบสนองต่อการออกแบบและ 

การน าไปปฏิบัติของส านักงานอาจท าให้เกิดเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือ

การไม่กระท าการ ซึ่ งอาจมีผลต่อการเกิดความเสี่ ยงด้านคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจน า

ทรัพยากรมาใช้ (เช่น ทรัพยากรทางเทคโนโลยี) เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงด้านคุณภาพ  

ซึ่ งความเสี่ ยงด้านคุณภาพนั้นอาจเกดิจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าว  
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ก48.  ระดับที่ ท าให้ความเสี่ ยงไม่ว่าโดยตัวของมันเองหรือร่วมกนักบัความเสี่ ยงอื่ นที่ อาจส่งผลในทางตรง

ข้ามกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ อาจผันแปรตามเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์  

การกระท าการหรือการไม่กระท าการซึ่ งท าให้เกิดความเสี่ ยงขึ้ น  การจัดการเร่ืองดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น 

•  เง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการจะส่งผลอย่างไรกับ

การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  

•  ความถี่ ของเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่ คาดว่าจะ

เกดิขึ้น 

•  ระยะเวลาของผลกระทบที่ จะมีภายหลังจากเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการ

หรือการไม่กระท าการได้เกิดขึ้น และในขณะนั้นส านักงานจะมีโอกาสในการตอบสนองเพื่ อ 

ลดผลกระทบจากเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการหรือไม่  

•  ระยะเวลาที่ เง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการจะส่งผล

กบัการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเมื่ อได้เกดิขึ้นแล้ว  

การประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพไม่จ าเป็นต้องประกอบด้วยระดับหรือคะแนนอย่างเป็ น

ทางการ ถึงแม้ว่าส านักงานไม่ได้ถูกขัดขวางการใช้ 

ออกแบบและน าการตอบสนองมาใชจ้ดัการกบัความเสีย่งดา้นคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ธ) 26) 

ก49. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการตอบสนองขึ้ นอยู่กับเหตุผลของการประเมินความเสี่ ยง 

ด้านคุณภาพ ซึ่ งคือการพิจารณาการเกิดขึ้นและผลกระทบของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

หนึ่ งเร่ืองหรือมากกว่า  

ก50.  การตอบสนองที่ ถูกออกแบบและน าไปปฏบิัติโดยส านักงาน อาจด าเนินการในระดับส านักงานหรือ

ระดับงาน หรืออาจถูกน าไปผสมผสานกับหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในระดับ

ส านักงานและระดับงานนั้น  

ตวัอย่างของการตอบสนองทีส่ านกังานออกแบบและน าไปปฏิบติัซึง่น ามาด าเนินการทัง้ในระดบั

ส านกังานและระดบังาน 

ส านักงานก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติส าหรับการปรึกษาหารือ ซึ่ งรวมถึงบุคคลใดที่ กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานต้องมาปรึกษาหารือ และส าหรับเร่ืองเฉพาะใดบ้างที่ จ าเป็นส าหรับปรึกษาหารือ 

ส านักงานอาจแต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์เพื่ อให้ค าปรึกษาหารือ 

โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ รับผิดชอบในการระบุเมื่ อเร่ืองที่ จ าเป็นต้องปรึกษาหารือเกิดขึ้ น

และเมื่ อเร่ิมการปรึกษาหารือ และรับผิดชอบในการน าข้อสรุปจากการปรึกษาหารือไปปฏบิัติ10  

 
10 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  35 
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ก51.  ความจ าเป็นของนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ เป็นลายลักษณ์อกัษรอาจอยู่ในระดับสูงขึ้นหากส านักงาน

นั้นมีบุคลากรจ านวนมากหรือมีการกระจายตัวตามภูมิศาสตร์ เพื่ อให้เกิดความสอดคล้องกัน

ระหว่างส านักงาน 

การเปลีย่นแปลงในลกัษณะและสถานการณข์องส านกังานหรืองานของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  27) 

ก52.  ตัวอย่างการปรับให้เหมาะสมที่แสดงใหเ้ห็นว่านโยบายหรือวิธีการในการระบุสารสนเทศ

เกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ใหบ้ริการอาจ

แตกต่างกนัไดอ้ย่างไร 

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนน้อย ส านักงานอาจมีนโยบายหรือวิธีปฏิบัติแบบ  

ไม่เป็นทางการในการระบุสารสนเทศเกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงในลักษณะและ

สถานการณ์ของส านักงานหรืองานที่ ให้บริการ โดยเฉพาะเมื่ อความรับผิดชอบของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลส าหรับการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ การระบุและ 

การประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพ และการออกแบบและการน าการตอบสนอง 

ไปปฏบิัติสามารถที่ จะระบุสารสนเทศดังกล่าวได้จากกจิกรรมตามปกติเหล่านั้น 

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนมาก ส านักงานอาจจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายหรือ

วิธีปฏิบัติที่ เ ป็นทางการมากขึ้ นในการระบุและพิจารณาสารสนเทศเกี่ ยวกับ 

การเปล่ียนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานหรืองานที่ ให้บริการ ซึ่ งอาจ

รวมถึง ตัวอย่างเช่น การสอบทานเป็นระยะ ๆ ของสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับลักษณะ

และสถานการณ์ของส านักงานหรืองานที่ ให้บริการ รวมถึงการติดตามแนวโน้มและ  

การเกดิขึ้นของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงานอย่างต่อเนื่ อง 

ก53.  อาจจ าเป็นต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่ มเติม หรือต้องเพิ่ มเติมหรือแก้ไขความเสี่ ยง

ด้านคุณภาพและการตอบสนอง โดยเป็นส่วนหนึ่ งที่ ส านักงานท าการแก้ไขเพื่ อจัดการกับ

ข้อบกพร่องที่ พบตามย่อหน้าที่  42 

ก54.  ส านักงานอาจมีการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพนอกเหนือจากที่ ระบุไว้ ในมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพฉบับนี้  ส านักงานอาจระบุสารสนเทศไว้เพื่ อชี้ ให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ด้าน

คุณภาพเพิ่ มเติมนี้ส านักงานเป็นผู้ก าหนดขึ้น ซึ่ งจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต้องแก้ไข 

การก ากบัดูแลและผูน้ า 

ความมุ่งมัน่ต่อคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  28(ก)) 

ก55. วัฒนธรรมของส านักงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากร โดยปกติแล้ว

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องก าหนดหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพและยังมี  

การกล่าวถึงในองค์ประกอบเกี่ ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐาน  

การบริหารคุณภาพฉบับนี้  คุณค่าและทศันคติทางวิชาชีพอาจรวมถึง  
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• มารยาททางวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น ความทนัเวลา ความสภุาพ ความเคารพ ความรับผิดชอบ 

การตอบสนอง และความน่าเชื่ อถือ 

• ความมุ่งมั่นในการท างานเป็นกลุ่ม 

• การเปิดใจรับความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองที่ แตกต่างในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ 

• การแสวงหาความเป็นเลิศ 

• ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง (เช่น การก าหนดความคาดหวังที่ สูงกว่าข้อก าหนด

ขั้นต า่ และการให้ความสนใจกบัการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง) และ 

• หน้าที่ ความรับผิดชอบทางสงัคม 

ก56. กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของส านักงาน รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ อาจรวมถึง

ประเดน็เกี่ ยวกับการตัดสินใจของส านักงานในเร่ืองทางการเงินและการด าเนินงาน เป้าหมายทาง

การเงินของส านักงาน การจัดการทรัพยากรทางการเงิน  การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด  

ความเชี่ ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรม หรือการเสนอบริการใหม่ ๆ การล าดับความส าคัญเร่ือง 

ทางการเงินและการด าเนินงานของส านักงานอาจส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อพันธะสัญญา

ของส านักงานเกี่ ยวกับคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจมีแรงจูงใจในการจัดล าดับความส าคัญ

ของการเงินและการด าเนินงาน ที่ อาจกดีกนัการปฏบิัติตามความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ 

ผูน้ า (อ้างถึงย่อหน้าที่  28(ข) และ 28(ค)) 

ก57. ส านักงานออกแบบและน าการตอบสนองไปปฏิบัติเพื่ อให้ผู้น าคงไว้ซึ่ งหน้าที่ ความรับผิดชอบและ

ความรับผิดชอบเกี่ ยวกบัคุณภาพรวมถึงการประเมินผลการปฏบิัติงานที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  56 

ก58. อย่างไรกต็าม ผู้น าก าหนดท่าทขีองผู้บริหารผ่านการกระท าและพฤติกรรมอย่างชัดเจน สม ่าเสมอ 

และกระท าการอย่างเป็นประจ า และสื่ อสารไปยังทุกระดับภายในส านักงานที่ มีส่วนสนับสนุน

วัฒนธรรมของส านักงาน และแสดงให้เหน็ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ 

โครงสรา้งองค์กร (อ้างถึงย่อหน้าที่  28(ง)) 

ก59. โครงสร้างองค์กรของส านักงานอาจรวมถึงหน่วยปฏิบัติการ กระบวนการด าเนินการ แผนกหรือที่ ตั้ง

ทางภูมิศาสตร์ และโครงสร้างอื่ น ๆ ในบางกรณีส านักงานอาจมุ่งเน้นให้ความส าคัญหรือรวมศูนย์

กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ให้บริการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจรวมถึงบุคคลจากศูนย์

ให้บริการของส านักงาน ซึ่ งปฏบิัติงานเฉพาะอย่างที่ มีลักษณะซ า้ ๆ หรือต้องอาศัยความเชี่ ยวชาญ 

ทรพัยากร (อ้างถึงย่อหน้าที่  28(จ)) 

ก60. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดหรือ

หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพส่วนใหญ่จะสามารถ 

มีอทิธพิลต่อลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรที่ ส านักงานได้รับ พัฒนา ใช้ และคงไว้ และวิธกีาร

ในการจัดสรรหรือมอบหมายทรัพยากรดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่ ใช้ทรัพยากรดังกล่าวได้  
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ก61. ความต้องการทรัพยากรอาจเปล่ียนแปลงเมื่ อเวลาผ่านไป ซึ่ งอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่ จะ

คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรได้ทั้งหมด การวางแผนทรัพยากรของส านักงานอาจเกี่ ยวข้อง

กับการพิจารณาทรัพยากรที่ ต้องการในปัจจุบันและประมาณการความต้องการทรัพยากรใน

อนาคตของส านักงาน และก าหนดกระบวนการเพื่ อจัดการเกี่ ยวกับความต้องการทรัพยากรที่ ไม่

สามารถคาดการณ์ได้เมื่ อความต้องการดังกล่าวเกดิขึ้น  

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ท) 29) 

ก62. ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก าหนดหลักการพื้นฐานเกี่ ยวกับจรรยาบรรณ

เพื่ อสร้างมาตรฐานของพฤติกรรมทางวิชาชีพบัญชี และสร้างมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ  

มีหลักการพื้ นฐานคือ ความซื่ อสัตย์สุจริต ความเที่ ยงธรรม ความรู้ความสามารถและความเอาใจ

ใส่ทางวิชาชีพ การรักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพ ประมวลจรรยาบรรณส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังก าหนดแนวทางของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความสอดคล้องกับ

หลักการพื้ นฐานและมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ (ถ้ามี) นอกจากนั้น ประมวลจรรยาบรรณ

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุหัวข้อเฉพาะที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการพื้ นฐาน 

กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศอาจประกอบด้วยข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ ซึ่ งรวมถึง 

ความเป็นอสิระ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลต่อการรักษาความลับของข้อมูล  

ก63.  ในบางกรณี ส านักงานอาจกล่าวถึงเร่ืองในระบบการบริหารคุณภาพที่ เฉพาะเจาะจงมากกว่า หรือ

เพิ่ มเติมจากข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง  

ตัวอย่างของเรื่องทีส่ านักงานอาจรวมอยู่ในระบบการบริหารคุณภาพทีเ่ฉพาะเจาะจงมากกว่า 

หรือเพ่ิมเติมจากขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง  

• ส านักงานไม่อนุญาตให้รับของขวัญและการรับรองจากลูกค้า แม้ว่ามูลค่านั้นจะมีเพียง

เลก็น้อยและไม่มีผลสบืเนื่ อง 

• ส านักงานก าหนดระยะเวลาหมุนเวียนงานของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานทั้งหมด 

รวมถึงงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นหรือบริการเกี่ ยวเนื่ อง และขยายรวมไปถึงระยะเวลา

หมุนเวียนงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานระดับสงูทั้งหมด  

ก64.  องค์ประกอบอื่ นอาจส่งผลกระทบหรือเกี่ ยวข้องกบัองค์ประกอบของข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้อง  

ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับ

องค์ประกอบอื่ น  

•  องค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่ อสารอาจระบุถึงการสื่ อสารในเร่ืองต่าง ๆ ที่

เกี่ ยวข้องกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึง  



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 39 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 

o  การสื่ อสารของส านักงานในเร่ืองข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็นอิสระไปยัง

บุคลากรทั้งหมดและบุคคลอื่ นนั้นให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็น

อสิระที่ บังคับใช้  

o  การสื่ อสารสารสนเทศของบุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับส านักงานโดย

ปราศจากความกลัวการตอบโต้ เช่น สถานการณ์ที่ อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ

ความเป็นอสิระ หรือการละเมิดข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง  

•  ส านักงานอาจด าเนินการต่อไปนี้  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ งขององค์ประกอบด้านทรัพยากร  

o  มอบหมายงานแก่บุคคลในการจัดการและติดตามผลการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง หรือเพื่ อให้ค าปรึกษาในเร่ืองที่

เกี่ ยวกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง  

o  ใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการบันทึกและรักษาสารสนเทศเกี่ ยวกับ

ความเป็นอสิระ 

ก65.  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้กบัผู้อื่ น ขึ้นอยู่กบัว่าข้อก าหนดนั้นมีข้อก าหนดเฉพาะที่

กล่าวถึงผู้อื่ นหรือไม่ และส านักงานใช้ผู้อื่ นในระบบการบริหารคุณภาพหรือการปฏบิัติงานอย่างไร 

ตวัอย่างของขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชก้บัผูอื้่น 

• ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกบัความเป็นอิสระซึ่ ง

บังคับใช้กับส านักงานเครือข่ายหรือพนักงานในส านักงานเครือข่าย ตัวอย่างเช่น 

ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ ยวกับ 

ความเป็นอสิระที่ ใช้กบัส านักงานเครือข่าย 

• ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงค าจ ากัดความของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

หรืออื่ น ๆ ที่ มีแนวคิดคล้ายกัน และอาจรวมถึงผู้ที่ ได้รับการว่าจ้างจากส านักงานเพื่ อ

ปฏิบัติงานบริการที่ ให้ความเชื่ อมั่น (เช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หรือ  

ผู้ ให้บริการที่ เ ข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือในพื้ นที่ ห่างไกล) ดังนั้ น ข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องใดที่ ใช้กบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานกจ็ะต้องใช้กบับุคคลที่ เกี่ ยวข้อง

เช่นกนั 

• หลักการรักษาความลับอาจใช้กับเครือข่ายของส านักงาน ส านักงานเครือข่ายอื่ น หรือ 

ผู้ให้บริการ เมื่ อบุคคลเหล่านี้มีสทิธเิข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าที่ ส านักงานได้รับ 
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ขอ้พิจารณาส าหรบัภาครฐั 

ก66.  เพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ที่ เกี่ ยวข้องกับ 

ความเป็นอิสระ ผู้สอบบัญชีภาครัฐอาจพิจารณาความเป็นอิสระในบริบทของข้อบังคับของภาครัฐ

และมาตรการทางกฎหมาย  

การตอบรบัและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานที่มีลกัษณะเฉพาะ 

ลกัษณะและสถานการณ์ของงานและความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมของลูกคา้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

30(ก)(1)) 

ก67.  สารสนเทศที่ ได้รับเกี่ ยวกบัลักษณะและสถานการณ์ของงานอาจรวมถึง 

•  อุตสาหกรรมของกจิการที่ กจิการด าเนินงานและปัจจัยด้านข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

•  ลักษณะของกิจการ ตัวอย่างเช่น การด าเนินการ โครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของและ

การก ากบัดูแล รูปแบบธุรกจิ และการจัดหาเงินทุน และ 

•  ลักษณะของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ 

การรายงานผลแบบบูรณาการ  

o  เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจรวมถึงสารสนเทศเกี่ ยวกับสังคม สิ่ งแวดล้อม หรือ

สขุภาพและความปลอดภัย และ 

o  หลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องในการวัดประสิทธิภาพอาจก าหนดมาจากผู้ เชี่ ยวชาญที่

ได้รับการยอมรับ 

ก68. สารสนเทศที่ ได้รับเพื่ อสนับสนุนดุลยพินิจของส านักงานเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์และคุณค่าทาง

จริยธรรมของลูกค้าอาจรวมถึงสถานะและชื่ อเสียงทางธุรกิจของผู้ เป็นเจ้าของหลัก ผู้บริหาร 

คนส าคัญ และผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลกจิการของลูกค้า  

ตัวอย่างปัจจยัทีอ่าจกระทบกบัลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีไ่ดร้บัเกีย่วกบัความซือ่สตัย์

และคณุค่าทางจริยธรรมของลกูคา้  

• ลักษณะของกิจการที่ เกี่ ยวพันกับกิจการที่ ส านักงานตรวจสอบ รวมถึงความซับซ้อนของ

ความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการบริหารจัดการ 

• ลักษณะการด าเนินงานของลูกค้า รวมถึงแนวทางการด าเนินธุรกจิ 

• สารสนเทศเกี่ ยวกับทัศนคติของผู้ เป็นเจ้าของหลัก ผู้บริหารคนส าคัญ และผู้มีหน้าที่

ก ากับดูแลกิจการของลูกค้าในเร่ืองดังกล่าว เช่น การตีความมาตรฐานการบัญชีใน

ลักษณะที่ เอื้อต่อประโยชน์ของกจิการและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน  

• ความต้องการของลูกค้าที่ จะรักษาระดับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีใ ห้ต ่าที่ สุดเท่าที่

เป็นไปได้ 

• ข้อบ่งชี้ ว่าลูกค้ามีการจ ากดัขอบเขตของงาน 
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• ข้อบ่งชี้ ว่าลูกค้าอาจมีส่วนเกี่ ยวข้องกบัการฟอกเงินหรืออาชญากรรมอื่ น 

• เหตุผลในการแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีของส านักงานและการไม่แต่งตั้งผู้ สอบบัญชีของ

ส านักงานในงวดก่อนอกี 

• อตัลักษณ์และชื่ อเสยีงทางธุรกจิของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

ก69.  ส านักงานอาจได้รับสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที่ หลากหลาย ซึ่ งรวมถึง 

•  ในกรณีของลูกค้ารายเดิม ใช้สารสนเทศจากงานของงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนหน้า (ถ้ามี) 

หรือให้สอบถามจากบุคคลอื่ นซึ่ งมีการปฏบิัติงานอื่ นให้กบัลูกค้า 

•  ในกรณีของลูกค้ารายใหม่ ให้สอบถามจากผู้ ให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีแก่ลูกค้า 

รายก่อนหน้าหรือรายปัจจุบัน ซึ่ งเป็นไปตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

•  การปรึกษาหารือกับบุคคลที่ สาม เช่น นายธนาคาร ที่ ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้ ร่วม

อุตสาหกรรม 

•  การหาข้อมูลประวัติจากฐานข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง (อาจเป็นทรัพยากรทางปัญญา) ในบางกรณี

ส านักงานอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการในการหาข้อมูลประวัติ 

ก70. สารสนเทศที่ ได้รับระหว่างกระบวนการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์ของลูกค้าของ

ส านักงานมักเกี่ ยวข้องกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเมื่ อมีการวางแผนและปฏิบัติงานสอบบัญชี มาตรฐาน

วิชาชีพอาจก าหนดอย่างเฉพาะเจาะจงให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับหรือพิจารณาสารสนเทศ

ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)11 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานต้องค านึงถึงสารสนเทศทางบัญชีที่ ได้รับระหว่างกระบวนการรับงานในการวางแผน

และปฏบิัติงานสอบบัญชี  

ก71.  มาตรฐานวิชาชีพหรือข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง อาจรวมถึงข้อก าหนด

เฉพาะที่ จ าเป็นจะต้องจัดท าก่อนการตอบรับและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่ มี

ลักษณะเฉพาะ และอาจก าหนดให้ส านักงานต้องสอบถามเพิ่ มเติมไปยังส านักงานสอบบัญชี

ปัจจุบันหรือก่อนหน้าเมื่ อจะรับงานด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่ อมีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี  

รับอนุญาต มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30012 ก าหนดให้ก่อนที่ จะเร่ิมการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี

ต้องมีการสื่ อสารไปยังผู้ สอบบัญชีเดิมตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงข้อก าหนดในการพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้อนใน

การตอบรับหรือการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ และสื่ อสารกับ

ส านักงานสอบบัญชีปัจจุบันหรือก่อนหน้าเมื่ อตอบรับงานสอบบัญชีหรือสอบทานงบการเงิน 

 

 
11

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  23 
12

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  13(ข) 
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ความสามารถในการปฏิบติังานของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  30(ก)(2)) 

ก72.  ความสามารถในการปฏิบัติงานของส านักงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง อาจได้รับผลกระทบจาก 

•  ความพร้อมของทรัพยากรที่ เหมาะสมในการปฏบิัติงาน 

•  การมีสทิธเิข้าถึงสารสนเทศในการปฏบิัติงาน หรือบุคคลซึ่ งสามารถให้สารสนเทศนั้นได้ และ 

•  ความสามารถของส านักงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ จะบรรลุหน้าที่ ความรับผิดชอบให้

สอดคล้องกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

ตัวอย่างปัจจยัที่ส านักงานอาจพิจารณาในการพิจารณาว่ามีทรัพยากรทีเ่หมาะสมที่พรอ้มใน 

การปฏิบติังานหรือไม่  

•  สถานการณ์ของงานและก าหนดเวลาของการรายงาน  

•  ความมีพร้อมของบุคคลที่ มีความสามารถและสมรรถภาพที่ เหมาะสม รวมถึงระยะเวลา

ที่ เพียงพอที่ จะปฏบิัติงาน ซึ่ งรวมถึงการมี  

o  บุคคลที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบในภาพรวมในการก าหนดทิศทางและ

ควบคุมดูแลงาน 

o  บุคคลที่ มีความรู้ ในอุตสาหกรรมหรือเร่ืองพื้ นฐานที่ เกี่ ยวข้อง หรือหลักเกณฑท์ี่

ถูกใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลและประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับข้อบังคับหรือ  

ข้อก าหนดการรายงาน และ 

o  บุคคลที่ ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเพื่ อ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ  

•  ความพร้อมของผู้เชี่ ยวชาญหากจ าเป็น 

•  กรณีที่ ต้องใช้ผู้สอบทานคุณภาพงาน ส านักงานมีผู้ที่ มีคุณสมบัติตรงกับข้อก าหนดใน

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  2 ที่ พร้อมปฏบิัติงานหรือไม่  

•  ความจ าเป็นของทรัพยากรทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ ช่วยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการปฏบิัติงานกบัข้อมูลของกจิการ 

•  ความจ าเป็นของทรัพยากรทางปัญญา ตัวอย่างเช่น วิธีการ ค าแนะน าเฉพาะ

อุตสาหกรรมหรือเฉพาะเร่ือง หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูล  
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การใหค้วามส าคัญดา้นการเงินและดา้นการด าเนินงานของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  30(ข)) 

ก73.  การให้ความส าคัญด้านการเงินอาจมุ่งเน้นไปที่ ผลประโยชน์ของส านักงานและค่าธรรมเนียมที่

ได้รับจากงานสอบบัญชีที่ มีผลต่อทรัพยากรทางการเงินของส านักงาน การให้ความส าคัญ 

ด้านการด าเนินงานอาจรวมถึง จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ เช่น การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของ

ส านักงาน ความเชี่ ยวชาญทางธุรกจิ หรือการน าเสนอบริการใหม่ ซึ่ งอาจมีสถานการณ์ที่ ส านักงาน

พึงพอใจกบัค่าธรรมเนียมการปฏบิัติงาน แต่ไม่เหมาะสมในการที่ ส านักงานจะตอบรับหรือคงไว้ซึ่ ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้า (เช่น เมื่ อลูกค้าขาดความซ่ือสตัย์และคุณค่าทางจรรยาบรรณ) 

ก74.  อาจมีสถานการณ์อื่ นที่ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไม่เพียงพอเมื่ อเทียบกับลักษณะและ

สถานการณ์ของงาน และอาจลดความสามารถในการปฏิบัติงานของส านักงานในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ประมวลจรรยาบรรณ

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ก าหนดค่าธรรมเนียมและประเภทของค่าตอบแทนอื่ น ๆ รวมถึง

สถานการณ์ที่ อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการดูแลอย่างเหมาะสม

หากค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีนั้นต า่เกนิไป 

การปฏิบติังาน 

หนา้ทีค่วามรับผิดชอบของกลุ่มผูป้ฏิบัติงานและการก าหนดทิศทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  31(ก) และ 31(ข)) 

ก75.  มาตรฐานวิชาชีพหรือข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง อาจรวมข้อก าหนดเฉพาะ

เกี่ ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบในภาพรวมของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในภาพรวมของ

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเกี่ ยวกับการบริหารและการสัมฤทธิ์ ผลในด้านคุณภาพของ 

งานสอบบัญชี และการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาของงานสอบบัญชีอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

รวมถึงการมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการก าหนดทิศทางและการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

อย่างเหมาะสม และการสอบทานงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานเหล่านั้น 

ก76.  ตวัอย่างของการก าหนดทิศทาง การควบคมุดแูล และการสอบทาน 

•  การก าหนดทศิทางและการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏบิัติงานอาจรวมถึง 

o การติดตามความคืบหน้าของงาน 

o การพิจารณาในเรื่ องดังต่อไปนี้กบัสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน  

•  สมาชิกมีความเข้าใจในค าสั่งหรือไม่ และ 

•  งานนั้นส าเรจ็ตามแผนงานที่ ได้วางส าหรับงานหรือไม่ 

o  ประเด็นส าคัญที่ เกิดขึ้ นระหว่างการปฏิบัติงาน จะต้องพิจารณาความมี

นัยส าคัญของเร่ืองดังกล่าวและการปรับเปลี่ ยนแผนงานให้เหมาะสม และ 

o  การระบุถึงประเดน็ต่าง ๆ เพื่ อปรึกษาหารือหรือเพื่ อการตัดสินใจจากสมาชิก

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ มีประสบการณ์มากกว่าในระหว่างการปฏบิัติงาน 
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•  การสอบทานงานที่ ท าอาจรวมถึงการพิจารณา  

o  การปฏิบัติงานนั้นตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน มาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

o  เร่ืองที่ มีนัยส าคัญต่าง ๆ ได้ถูกน ามาพิจารณาเพิ่ มเติมแล้วหรือไม่ 

o  การปรึกษาหารือที่ เหมาะสมได้ถูกด าเนินการและข้อสรุปถูกจัดท าเป็น 

ลายลักษณ์อกัษรและได้น าไปปฏบิัติหรือไม่ 

o  มีความจ าเป็นที่ จะต้องปรับเปล่ียนลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของงานที่

วางแผนหรือไม่ 

o  งานที่ ปฏิบัติสนับสนุนข้อสรุปที่ ได้และได้จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

o  หลักฐานที่ ได้รับในงานให้ความเชื่ อมั่นเพียงพอและเหมาะสมที่ จะสนับสนุน

รายงานหรือไม่ 

o  วัตถุประสงค์ของวิธปีฏบิัติงานได้บรรลุหรือไม่ 

ก77. ในบางสถานการณ์ ส านักงานอาจใช้บุคคลจากศูนย์ให้บริการในส านักงานหรือบุคคลจากศูนย์

ให้บริการในส านักงานเครือข่ายอื่ นส าหรับปฏิบัติงานในงานที่ ให้บริการนั้น (กล่าวคือ บุคลากร

หรือบุคคลอื่ นจะถูกรวมเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) ในสถานการณ์นั้น นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานอาจระบุเป็นการเฉพาะเกี่ ยวกับการก าหนดทิศทาง และการควบคุมดูแลบุคคล และ 

การสอบทานงานของบุคคลเหล่านั้น เช่น  

•  ลักษณะของงานใดบ้างที่ จะถูกมอบหมายให้กบับุคคลในศูนย์ให้บริการ  

•  ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานหรือผู้ ที่ ถูกแต่งตั้ งถูกคาดหวังในการก าหนดทิศทาง  

การควบคุมดูแล และการสอบทานงานที่ ด าเนินการโดยบุคคลในศูนย์ให้บริการไว้อย่างไร และ 

•  เกณฑว์ิธสี าหรับการสื่ อสารระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและบุคคลในศูนย์ให้บริการ  

การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ และการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

31(ค))  

ก78. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพสนับสนุนคุณภาพของการใช้ดุลยพินิจในงานที่ ให้  

ความเชื่ อมั่น และตลอดการใช้ดุลยพินิจเหล่านี้ ส่งผลไปยังประสิทธิผลในภาพรวมของกลุ่ม

ผู้ ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น  มาตรฐานฉบับอื่ นของสภาวิชาชีพบัญชี   

ในพระบรมราชูปถัมภ์อาจระบุถึงการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือการสังเกตและสงสัยเย่ียง

ผู้ประกอบวิชาชีพในระดับงาน ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)13  

 
13

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก34-ก36 
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ได้ให้ตัวอย่างของอุปสรรคในการน าการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมาใช้ในระดับงาน 

ความล าเอียงโดยไม่ตั้งใจของผู้สอบบัญชีซึ่ งอาจเป็นอุปสรรคในการน าการสังเกตและสงสัยเย่ียง  

ผู้ ประกอบวิชาชีพมาใช้ และการกระท าการที่ เป็นไปได้ที่ กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานอาจน าไปเพื่ อ 

ลดความเสี่ ยงเหล่านั้น  

การปรึกษาหารือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  31(ง)) 

ก79. โดยทั่วไปแล้ว การปรึกษาหารือจะเกี่ ยวข้องกับการอภิปรายในระดับมืออาชีพที่ เหมาะสมกับ

บุคลากรภายในหรือภายนอกส านักงานที่ มีความเชี่ ยวชาญในเร่ืองที่ ยากหรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้ง 

สภาพแวดล้อมจะส่งเสริมถึงความส าคัญและผลประโยชน์ของการปรึกษาหารือ และสนับสนุนกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานในการปรึกษาหารือ อาจน ามาซึ่ งการสนับสนุนวัฒนธรรมที่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

ต่อคุณภาพ 

ก80.  ส านักงานอาจระบุเร่ืองที่ ยากหรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้งซึ่ งจ าเป็นต้องการปรึกษาหารือหรือกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานอาจระบุเร่ืองที่ ต้องปรึกษาหารือ ส านักงานอาจระบุถึงวิธกีารในการยอมรับและการน า

ข้อสรุปไปปฏบิัติ  

ก81. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)14 ได้รวมถึงข้อก าหนดส าหรับผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานเกี่ ยวกบัการปรึกษาหารือ 

ความคิดเห็นทีแ่ตกต่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  31(จ)) 

ก82. ส านักงานอาจสนับสนุนให้ระบุถึงความแตกต่างของความคิดเห็นในระยะแรก และอาจระบุ

ขั้นตอนของวิธีปฏิบัติส าหรับการยกประเด็นและการจัดการเร่ืองดังกล่าว รวมถึงวิธีการใน  

การตัดสินใจเร่ืองดังกล่าว และวิธีการในการน าข้อสรุปที่ เกี่ ยวข้องไปปฏิบัติและการจัดท าเป็น  

ลายลักษณ์อักษร ในบางสถานการณ์การแก้ปัญหาความแตกต่างของความคิดเห็นนี้ อาจบรรลุผล

ผ่านการปรึกษาหารือกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่ นหรือส านักงานอื่ น หรือองค์กรวิชาชีพอื่ น  หรือ

หน่วยงานก ากบัดูแลอื่ น 

เอกสารหลกัฐานของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  31(ฉ)) 

ก83. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ อาจก าหนดกรอบเวลาจากการรวบรวมแฟ้มงานขั้น

สุดท้ายส าหรับงานที่ มีลักษณะเฉพาะให้เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่ กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ได้

ก าหนดเกี่ ยวกับกรอบเวลาดังกล่าว ส านักงานต้องก าหนดให้มีกรอบเวลาที่ เหมาะสม ในกรณีของ

งานที่ ปฏิบัติภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น กรอบเวลาที่

เหมาะสมในการรวบรวมแฟ้มงานขั้นสุดท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์ โดยปกติแล้วจะไม่เกินกว่า 60 วัน

ภายหลังวันที่ ในรายงาน 
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ก84. การเกบ็รักษาและการคงไว้ซึ่ งเอกสารหลักฐานของงานนั้นอาจรวมถึงการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย 

ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความสามารถในการเข้าถึง หรือความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูลที่

จ าเป็นและเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้อง การเกบ็รักษาและการคงไว้ซึ่ งเอกสารหลักฐานของงานอาจ

เกี่ ยวกับการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานของ

งานอาจได้รับผลกระทบหากเอกสารหลักฐานดังกล่าวสามารถถูกน ามาดัดแปลงแก้ไข ท าเพิ่ ม 

หรือลบทิ้งโดยปราศจากการได้รับอนุมัติในการกระท าดังกล่าว หรือหากเอกสารหลักฐานดังกล่าว

สญูหายหรือถูกท าลายอย่างถาวร  

ก85.  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ อาจก าหนดระยะเวลาในการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐาน

ของงาน หากระยะเวลาในการเกบ็รักษาไม่ได้ถูกก าหนดไว้ ส านักงานอาจพิจารณาระยะเวลาใน  

การเก็บรักษาจากลักษณะของงานที่ ส านักงานจัดท าและสถานการณ์ของส านักงาน รวมถึง 

ความจ าเป็นในการคงไว้ของเอกสารหลักฐานของงานนั้นว่ามีความส าคัญต่องานในอนาคตหรือไม่ 

ในกรณีของงานที่ ปฏิบัติภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

ระยะเวลาในการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงานโดยปกติแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันที่ ใน

รายงาน หรือหากเป็นวันที่ หลังจากนั้น ให้ใช้วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของงบการเงินของ

กลุ่มกจิการ (ในกรณีที่ เหมาะสม) 

ทรพัยากร (อ้างถึงย่อหน้าที่  32) 

ก86. ทรัพยากรส าหรับวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบทรัพยากร รวมถึง 

•  ทรัพยากรบุคคล 

•  ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

•  ทรัพยากรทางปัญญา ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ เป็นลายลักษณ์อักษร วิธีการ

หรือแนวทาง 

ทรัพยากรการเงินยังเกี่ ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ เพราะเป็นเร่ืองจ าเป็นในการได้รับ  

การพัฒนา และการด ารงไว้ซึ่ งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางเทคโนโลยี และทรัพยากรทาง

ปัญญา ด้วยเหตุว่าการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรการเงินได้รับอิทธิพลอย่างมากโดยผู้น า 

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในการก ากับดูแลและผู้ น า เช่น วัตถุประสงค์ที่ กล่าวถึง การให้

ความส าคัญด้านการเงินและด้านการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ที่ กล่าวถึงทรัพยากรการเงิน 

ก87. ทรัพยากรอาจมาจากภายในส านักงาน หรืออาจได้รับจากภายนอกโดยเครือข่ายของส านักงาน 

ส านักงานเครือข่ายอื่ นหรือผู้ ให้บริการ ทรัพยากรอาจถูกน ามาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมภายใน

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือในการปฏิบัติงาน ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของการด าเนินการ

ระบบการบริหารคุณภาพ ในสถานการณ์เมื่ อทรัพยากรนั้นได้รับจากเครือข่ายของส านักงาน หรือ

ส านักงานเครือข่ายอื่ น ย่อหน้าที่  48 – 52 ได้ก าหนดในส่วนของการตอบสนองออกแบบและ

น าไปปฏบิัติโดยส านักงานในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบนี้   
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ทรพัยากรบุคคล 

การว่าจ้าง การพัฒนาและการรักษาไว้ของบุคลากร และความรู้และความสามารถของบุคลากร (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  32(ก) 32(ง)) 

ก88.  ทกัษะความรู้ เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติตามบทบาท และนอกเหนือไปจากหลัก

ของความรู้  มาตรฐาน แนวคิด ข้อเทจ็จริง และวิธีปฏิบัติ โดยยังเป็นการผสมผสานและการน า 

ไปปฏิบัติในเร่ืองความรู้ ด้านเทคนิค ทกัษะทางวิชาชีพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณค่าและทัศนคติ

ทางวิชาชีพ ทกัษะความรู้สามารถพัฒนาได้หลายวิธี รวมทั้งการศึกษาทางวิชาชีพ การพัฒนาความรู้

ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ การฝึกอบรม ประสบการณ์การท างาน หรือการฝึกสอนแก่สมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานที่ มีประสบการณ์น้อยกว่าโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ มีประสบการณ์มากกว่า 

ก89.  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ อาจก าหนดให้มีข้อก าหนดที่ ระบุถึงทักษะความรู้และ

ความสามารถ เช่น ข้อก าหนดส าหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน 

รวมถึงข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกบัการศึกษาทางวิชาชีพ และการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ 

ก90. ตัวอย่างของนโยบายหรือวิธีปฏิบัติทีเ่กีย่วขอ้งกับการว่าจา้ง การพัฒนาและการรักษาไวข้อง

บุคลากร 

นโยบายหรือวิธีปฏิบัติซึ่ งออกแบบและน าไปปฏิบัติโดยส านักงานที่ เกี่ ยวข้องกับการว่าจ้าง  

การพัฒนาและการรักษาไว้ของบุคลากรอาจระบุถึง 

•  การจัดหาบุคคลที่ มีหรือสามารถพัฒนาทกัษะความรู้อย่างเหมาะสม 

•  โครงการฝึกอบรมที่ มุ่งเน้นการพัฒนาทกัษะความรู้ของบุคลากรและการพัฒนาความรู้

ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ  

•  กลไกการประเมินผลที่ ถูกน ามาใช้ในช่วงเวลาที่ เหมาะสม และรวมถึงการวัดผล 

ด้านทกัษะความรู้และผลการปฏบิัติงานอื่ น  

•  ค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง และสิ่ งจูงใจอื่ น ส าหรับบุคลากรทุกคน รวมถึงผู้สอบบัญชี

ที่ รับผิดชอบงานและบุคคลที่ ได้รับมอบหมายบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบที่

เกี่ ยวข้องกบัระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  

ความมุ่งมั่นต่อคุณภาพและภาระรับผิดชอบของบุคลากร และการรับรู้ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  32(ข)) 

ก91. การประเมินผลและการได้รับผลตอบกลับที่ ทันเวลาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

ความรู้ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยวิธีการประเมินผลและการได้รับผลตอบกลับที่ ไม่เป็น

ทางการอาจถูกน ามาใช้ เช่น ในกรณีของส านักงานที่ มีบุคลากรจ านวนน้อย 

ก92.  การกระท าหรือพฤติกรรมเชิงบวกที่ แสดงให้เห็นโดยบุคลากรอาจถูกรับรู้ ผ่านวิธีการที่ หลากหลาย 

เช่น ผ่านการก าหนดค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง หรือสิ่ งจูงใจอื่ น ในบางสถานการณ์ สิ่ งจูงใจ

ทั่วไปหรือไม่เป็นทางการที่ ไม่ได้ขึ้ นอยู่กับผลตอบแทนที่ เป็นเงินอาจมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์นั้น  



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 48 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 

ก93. ส านักงานอาจมีมาตรการส าหรับบุคลากรที่ แสดงการกระท าหรือพฤติกรรมที่ ส่งผลกระทบเชิงลบ

ต่อคุณภาพ เช่น ความล้มเหลวในการแสดงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ โดยการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่ ง

ทักษะความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือน าการตอบสนองของส านักงานที่ ออกแบบไว้มาปฏิบัติ  

อาจขึ้ นอยู่กับลักษณะของการกระท าหรือพฤติกรรม รวมถึงความรุนแรงและความถี่ ที่ เกิดขึ้ น  

การปฏิบัติของส านักงานเมื่ อบุคลากรที่ แสดงการกระท าหรือพฤติกรรมที่ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

คุณภาพ อาจรวมถึง  

•  การฝึกอบรมหรือการพัฒนาทางวิชาชีพอื่ น 

•  การพิจารณาผลกระทบของเร่ืองต่อการประเมินผล ค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง หรือ

สิ่ งจูงใจอื่ นในส่วนที่ เกี่ ยวข้อง 

•  การลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม 

บุคคลที่ มาจากแหล่งภายนอก (อ้างถึงย่อหน้าที่  32(ค)) 

ก94. มาตรฐานวิชาชีพอาจรวมถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเกี่ ยวกับ  

ความเหมาะสมของทรัพยากร ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)15 

กล่าวถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในการก าหนดทรัพยากรอย่าง

เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานซึ่ งถูกมอบหมายหรือถูกจัดให้มีไว้แก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

อย่างทนัเวลาตามนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงาน 

การมอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานให้กบัแต่ละงานที่ ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  32(ง)) 

ก95.  สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานอาจถูกมอบหมายในงานที่ ให้บริการ โดย  

•  ส านักงาน ซึ่ งรวมถึงการมอบหมายบุคลากรจากศูนย์ให้บริการในส านักงาน  

•  เครือข่ายของส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายอื่ น เมื่ อส านักงานใช้บุคคลจากเครือข่ายของ

ส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายอื่ นส าหรับปฏบิัติงานในงานที่ ให้บริการ (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่มหรือศูนย์ให้บริการของเครือข่ายหรือส านักงานเครือข่ายอื่ น)  

•  ผู้ให้บริการ เมื่ อส านักงานใช้บุคคลจากผู้ ให้บริการส าหรับปฏิบัติงานในงานที่ ให้บริการ 

(กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจากส านักงานซึ่ งไม่ได้อยู่ภายในเครือข่ายของ

ส านักงาน) 

ก96.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)16 กล่าวถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานในการก าหนดสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

และผู้ ตรวจสอบภายในใด ๆ ที่ ให้ความช่วยเหลือโดยตรงซึ่ งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่ม

ผู้ ปฏิบัติงาน โดยมีทักษะความรู้ และความสามารถที่ เหมาะสม รวมถึงเวลาที่ เพียงพอใน  

 
15

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  25 

16
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  26 
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การปฏิบัติงานสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 60017 ได้ขยายความถึงวิธีการในการน า

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) มาถือปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ 

งบการเงินของกลุ่มกิจการ การตอบสนองที่ ออกแบบและน าไปปฏิบัติโดยส านักงานในการระบุถึง

ทักษะความรู้และความสามารถของการมอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้กับงานตรวจสอบ 

อาจรวมถึงนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ กล่าวถึง 

•  สารสนเทศซึ่ งอาจได้รับโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน และปัจจัยในการพิจารณาใน 

การก าหนดการมอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานให้กับงานตรวจสอบ รวมถึง 

การมอบหมายโดยเครือข่ายของส านักงาน ส านักงานเครือข่ายอื่ นหรือผู้ ให้บริการ ว่ามี

ทกัษะความรู้และความสามารถในการปฏบิัติงาน 

•  ความกังวลเกี่ ยวกับทักษะความรู้และความสามารถของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานถูกแก้ไข

อย่างไร โดยเฉพาะการมอบหมายโดยเครือข่ายของส านักงาน ส านักงานเครือข่ายอื่ นหรือ 

ผู้ให้บริการ 

ก97.  ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  48-52 ยังเกี่ ยวข้องกับกรณีของการใช้บุคคลจากเครือข่ายของส านักงาน

หรือส านักงานเครือข่ายอื่ นในการปฏิบัติงาน ซึ่ งรวมถึงผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  

(ดูตัวอย่างในย่อหน้าที่  ก179)  

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี (อ้างถึงย่อหน้าที่  32(ฉ)) 

ก98. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี โดยทั่วไปคือระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของ

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของส านักงานรวมไปถึงการสนับสนุนโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกบักระบวนการ 

• ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโปรแกรมหรือชุดโปรแกรมที่ ถูกออกแบบให้ปฏบิัติงาน

โดยมีหน้าที่ อย่างเฉพาะเจาะจงตรงไปยังผู้ใช้หรือโปรแกรมระบบงานอื่ นในบางกรณี 

• โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

การด าเนินงาน และฐานข้อมูลและฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ เกี่ ยวข้อง 

• กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกระบวนการของส านักงานที่ จัดการการเข้าถึง

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือ  

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการการด าเนินการ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งรวมถึงการติดตามผลสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่ น”  

ย่อหน้าที่  19  
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ก99.  ทรัพยากรทางเทคโนโลยี อาจมีวัตถุประสงค์ที่ หลายหลายภายในส านักงาน และบางวัตถุประสงค์

อาจไม่เกี่ ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ ทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้องกบัวัตถุประสงค์

ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  คือ 

•  ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่ งใช้ในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ หรือการด าเนินการใน

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานโดยตรง  

•  ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่ งกลุ่มผู้ปฏบิัติงานใช้ในการปฏบิัติงานโดยตรง และ  

•  ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่ งจ าเป็นในการช่วยท าให้การด าเนินการข้างต้นมีประสิทธิภาพ 

เช่น เกี่ ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ช่วยสนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตวัอย่างการปรบัใหเ้หมาะสมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าทรพัยากรทางเทคโนโลยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัจุดประสงค์

ของมาตรฐานการบริหารคณุภาพฉบบัน้ีอาจแตกต่างกนัไดอ้ย่างไร  

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนน้อย ทรัพยากรทางเทคโนโลยีอาจประกอบด้วย

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพาณิชย์ที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ ใช้ โดยซื้ อมาจาก 

ผู้ให้บริการ กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ช่วยสนับสนุนการด าเนินการของ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกี่ ยวข้องแม้ว่าอาจจะไม่ซับซ้อน (เช่น กระบวนการ

ส าหรับการให้สิทธิ์ การเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการท าให้

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจุบัน)  

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนมาก ทรัพยากรทางเทคโนโลยีอาจมีความซับซ้อน

มากกว่า และอาจประกอบด้วย 

o  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหลายระบบ ซึ่ งรวมถึงระบบงานที่ พัฒนาขึ้นเอง 

หรือระบบงานที่พัฒนาโดยเครือข่ายของส านักงาน เช่น 

•  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศใช้โดยกลุ่มผู้ ปฏิบัติงาน (เช่น 

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบ และเคร่ืองมือสอบบัญชีแบบอตัโนมัติ)  

•  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ พัฒนาและใช้โดยส านักงานส าหรับ

การจัดการด้านระบบการบริหารคุณภาพ (เช่น ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศในการติดตามผลความเป็นอิสระ หรือมอบหมายบุคคล

ให้กบังาน)  

o  กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ช่วยสนับสนุนการด าเนินการของ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้  รวมถึงบุคคลที่ รับผิดชอบในการจัดการ

โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และกระบวนการของส านักงานส าหรับจัดการการเปล่ียนแปลงโปรแกรม

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ก100.  ส านักงานอาจพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้ ในการได้มา การพัฒนา การน าไปปฏิบัติ และการรักษา

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

•  ข้อมูลที่ น าเข้าครบถ้วนและเหมาะสม  

•  การรักษาความลับของข้อมูลถูกท าให้คงอยู่ 

•  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการได้ตามที่ ออกแบบไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่

ตั้งใจไว้ 

•  ผลลัพธข์องระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ ควรจะเป็น 

•  การควบคุมทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าคัญต่อการสนับสนุนการด าเนินการต่อเนื่ อง

ของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม 

•  ความจ าเป็นส าหรับทกัษะที่ อาศัยความเชี่ ยวชาญในการใช้ประโยชน์ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งรวมถึงการฝึกอบรมบุคคลที่ จะใช้ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ  

•  ความจ าเป็นในการพัฒนาวิธปีฏิบัติที่ อธบิายถึงวิธีการด าเนินการของระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ก101. ส านักงานอาจยับย้ังเป็นการเฉพาะในการใช้งานหรือยับย้ังคุณสมบัติพิเศษของ ระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศจนกว่าจะได้พิจารณาแล้วว่าระบบงานด าเนินการอย่างเหมาะสมและได้รับ

การอนุมัติการใช้งานจากส านักงาน อีกทางเลือกหนึ่ ง ส านักงานอาจก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏบิัติ

ถึงสถานการณ์เมื่ อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ส านักงานไม่ได้อนุมัติ 

นโยบายหรือวิธปีฏบิัตินั้นอาจก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏบิัติพิจารณาว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความเหมาะสมที่ จะใช้ก่อนการน าไปใช้กับงานที่ ให้บริการ ผ่านการพิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ ตาม 

ย่อหน้าที่  ก100 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)18 กล่าวถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานส าหรับทรัพยากรของงาน 

ทรพัยากรทางปัญญา (อ้างถึงย่อหน้าที่  32(ช)) 

ก102.  ทรัพยากรทางปัญญาประกอบไปด้วยสารสนเทศที่ ส านักงานใช้ในการท าให้ระบบการบริหาร

คุณภาพสามารถด าเนินการได้และในการส่งเสริมความสอดคล้องในการปฏบิัติงาน  

ตวัอย่างของทรพัยากรทางปัญญา 

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ เป็นลายลักษณ์อกัษร วิธกีาร แนวทางธุรกจิหรือประเดน็ที่ เฉพาะเจาะจง 

แนวทางการบัญชี เอกสารหลักฐานที่ เป็นมาตรฐาน หรือการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ (เช่น  

การสมัครรับข้อมูลเว็บไซต์ที่ จัดหาสารสนเทศเชิงลึกเกี่ ยวกับกิจการหรือสารสนเทศอื่ นที่

โดยทั่วไปใช้ในการปฏบิัติงาน) 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  25-28 
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ก103. ทรัพยากรทางปัญญาอาจจัดให้มีไว้ผ่านทางทรัพยากรทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น วิธีการของ

ส านักงานอาจถูกรวมไว้ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งอ านวยความสะดวกในการวางแผน

งานและการปฏบิัติงาน  

การใชท้รพัยากรทางเทคโนโลยีและทรพัยากรทางปัญญา (อ้างถึงย่อหน้าที่  32(ฉ)–32(ช)) 

ก104. ส านักงานอาจก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในเร่ืองของการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรทางปัญญา นโยบายหรือวิธปีฏบิัติเหล่านั้นอาจ 

•   ก าหนดการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภทหรือทรัพยากรทางปัญญาใน

การปฏบิัติงาน หรือเกี่ ยวข้องกบัลักษณะอื่ นของงาน เช่น การเกบ็แฟ้มงานแบบถาวร  

•   ระบุคุณสมบัติหรือประสบการณ์ของบุคคลที่ ต้องใช้ทรัพยากร รวมถึงความจ าเป็นของ

ผู้ เชี่ ยวชาญหรือการฝึกอบรม ตัวอย่างเ ช่น ส านักงานอาจระบุ คุณสมบัติหรือ 

ความเชี่ ยวชาญที่ ต้องการในการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยเหตุว่าทกัษะที่ อาศัยความเชี่ ยวชาญอาจจ าเป็นในการตีความผลลัพธ์ 

•   ระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในเร่ืองของการใช้ทรัพยากร

ทางเทคโนโลยีและทรัพยากรทางปัญญา  

•   ก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีหรือทรัพยากรทางปัญญา รวมถึงวิธีการของ

บุคคลในการท างานร่วมกันกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิธีการน าทรัพยากร

ทางปัญญามาถือปฏิบัติ และความมีพร้อมของการสนับสนุนหรือช่วยเหลือส าหรับการใช้

ทรัพยากรทางเทคโนโลยีหรือทรัพยากรทางปัญญา 

ผูใ้หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(น) 32(ซ)) 

ก105. ในบางสถานการณ์  ส านักงานอาจใช้ทรัพยากรที่ ได้จากผู้ ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง  

ในสถานการณ์เมื่ อส านักงานไม่มีสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรภายในได้อย่างเหมาะสม แม้ว่า

ส านักงานอาจใช้ทรัพยากรจากผู้ ให้บริการ ส านักงานยังคงต้องรับผิดชอบระบบการบริหาร

คุณภาพนั้น 

ตวัอย่างทรพัยากรจากผูใ้หบ้ริการ 

•  การว่าจ้างบุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลหรือการสอบทานคุณภาพงาน 

หรือให้การปรึกษาหารือเกี่ ยวกบัประเดน็ทางเทคนิค 

•  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพาณิชย์ที่ ถูกใช้ในการปฏบิัติงานสอบบัญชี 

•  บุคคลที่ ปฏิบัติงานตามวิธีการในงานของส านักงาน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มจากส านักงานอื่ นซึ่ งไม่ได้อยู่ภายในเครือข่ายของส านักงาน หรือการว่าจ้าง

บุคคลในการเข้าร่วมการตรวจนับสนิค้าคงเหลือในพื้นที่ ห่างไกล 

•  ผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้ สอบบัญชีที่ ส านักงานใช้ เพื่ อช่วยกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานใน 

การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี  
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ก106. ในการระบุและการประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพ ส านักงานถูกก าหนดให้ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ

เง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่ อาจส่งผลในทางตรงข้ามกบั

การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ซึ่ งรวมถึงเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือ

การไม่กระท าการที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ให้บริการ ในการท าเช่นนั้น ส านักงานอาจพิจารณาลักษณะของ

ทรัพยากรที่ ได้จากผู้ให้บริการ วิธีการและขอบเขตของทรัพยากรที่ ส านักงานใช้ และลักษณะทั่วไป

ของผู้ให้บริการที่ ส านักงานใช้ (เช่น ความแตกต่างในประเภทของส านักงานบริการทางวิชาชีพอื่ นที่

ใช้) เพื่ อที่ จะระบุและประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องกบัการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น 

ก107. ในการพิจารณาว่าทรัพยากรจากผู้ ให้บริการมีความเหมาะสมหรือไม่ส าหรับการใช้ในระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงานหรือในการปฏิบัติงานนั้น ส านักงานอาจ ได้รับสารสนเทศ

เกี่ ยวกับผู้ ให้บริการและจ านวนของแหล่งที่ มาของทรัพยากรที่ ได้ เร่ืองที่ ส านักงานอาจใช้ใน  

การพิจารณา รวมถึง  

• วัตถุประสงค์และความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของวิธีการจาก  

ผู้ ให้บริการ ซึ่ งอาจมีความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพใน 

ย่อหน้าที่  32(ช) เช่น ความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่ ผู้ให้บริการไม่ได้ปรับปรุงวิธีการเพื่ อสะท้อน

ถึงการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

• ลักษณะและของเขตของทรัพยากร และเง่ือนไขของการบริการ (เช่น ในกรณีที่ เกี่ ยวกับ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจพิจารณาถึงความถี่ ในการปรับปรุงที่ ได้รับ ข้อจ ากัด

ของการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการจัดการของผู้ ให้บริการเกี่ ยวกับ 

การรักษาความลับของข้อมูล) 

• ขอบเขตของการใช้ทรัพยากรระหว่างส านักงาน วิธีการที่ ส านักงานจะน าทรัพยากรมาใช้ 

และความเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์การใช้งาน 

• ขอบเขตของการจัดการทรัพยากรส าหรับส านักงาน  

• การใช้งานของผู้ให้บริการก่อนหน้าของส านักงาน 

• ประสบการณ์ของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมและชื่ อเสยีงของผู้ให้บริการในตลาด 

ก108. ส านักงานอาจมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกระท าการเพิ่ มเติมในการใช้ทรัพยากรจากผู้ให้บริการ

เพื่ อที่ ว่าทรัพยากรสามารถท าหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจจ าเป็นต้อง

สื่ อสารสารสนเทศกับผู้ ให้บริการเพื่ อให้ทรัพยากรสามารถท าหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิผล หรือ 

ในกรณีของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานอาจจ าเป็นต้องมีการสนับสนุนโครงสร้าง 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสม 

สารสนเทศและการสือ่สาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  33) 

ก109. การได้รับ การผลิต หรือการสื่ อสารสารสนเทศเป็นกระบวนการต่อเนื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับบุคลากร 

ทุกคนและเป็นการรวบรวมการกระจายของสารสนเทศภายในส านักงานและภายนอกเข้าไว้ด้วยกัน 

สารสนเทศและการสื่ อสารกระจายไปทั่วทุกองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 
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ระบบสารสนเทศของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  33(ก)) 

ก110. สารสนเทศที่ น่าเชื่ อถือและมีความเกี่ ยวข้อง รวมถึงสารสนเทศที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ 

ท าให้การท างานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานมีความถูกต้อง และสนับสนุน 

การตัดสนิใจเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ 

ก111.  ระบบสารสนเทศอาจรวมถึงการใช้งานคู่มือหรือองค์ประกอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งมีผล

ต่อชนิดของสารสนเทศที่ ถูกระบุ ได้มา ประมวลผล เกบ็รักษา และสื่ อสาร วิธีปฏิบัติในการระบุ 

ได้มา ประมวลผล เกบ็รักษา และสื่ อสารสารสนเทศอาจต้องปฏิบัติตามผ่านระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และในบางกรณีอาจถูกรวมไว้ในการตอบสนองต่อองค์ประกอบอื่ นของส านักงาน  

นอกจากนั้น อาจบันทกึแบบดิจิทลัแทนหรือเพิ่ มเติมจากบันทกึแบบกายภาพ  

ตวัอย่างการปรบัใหเ้หมาะสมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่การออกแบบระบบสารสนเทศส าหรบัส านกังานทีมี่

ความซบัซอ้นนอ้ยท าไดอ้ย่างไร  

ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนน้อยที่ มบีุคลากรจ านวนน้อย และผู้น ามีความเกี่ ยวข้องโดยตรง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติแบบเข้มงวดที่ ระบุถึงวิธีการที่ สารสนเทศต้องถูกระบุ ได้มา ประมวลผล 

และเกบ็รักษาอาจไม่จ าเป็น 

การสือ่สารภายในส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  33(ข) 33(ค)) 

ก112. ส านักงานอาจรับรู้ และส่งเสริมหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใน 

การแลกเปล่ียนสารสนเทศกับส านักงานและระหว่างกันเอง โดยการก าหนดช่องทางการสื่ อสาร

เพื่ ออ านวยความสะดวกในการสื่ อสารระหว่างส านักงาน 

ตวัอย่างของการสือ่สารระหวา่งส านกังาน บุคลากร และกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

• ส านักงานสื่ อสารถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบส าหรับการน าการตอบสนองของส านักงานไป

ให้กบับุคลากรและกลุ่มผู้ปฏบิัติงานไปปฏบิัติ  

• ส านักงานสื่ อสารการเปล่ียนแปลงของระบบการบริหารคุณภาพต่อบุคลากรและ  

กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ในเรื่ องขอบเขตของการเปล่ียนแปลงที่ ส่งผลต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ

และการท าให้บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสามารถกระท าตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

อย่างรวดเรว็และเหมาะสม 

• ส านักงานสื่ อสารสารสนเทศที่ ได้รับในช่วงกระบวนการการตอบรับและการคงไว้ของ

ส านักงานที่ เกี่ ยวข้องกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการวางแผนและปฏบิัติงาน 

• กลุ่มผู้ปฏบิัติงานสื่ อสารสารสนเทศต่อส านักงาน เกี่ ยวกบั 

o  ข้อมูลลูกค้าที่ ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่ งอาจเป็นเหตุให้ส านักงานปฏิเสธ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ ซึ่ งสารสนเทศได้รับรู้ ก่อน 

การตอบรับงานหรือการคงไว้ซึ่ งความสมัพันธก์บัลูกค้าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ 
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o การด าเนินการของการตอบสนองของส านักงาน (เช่น ความกังวลเกี่ ยวกับ

กระบวนการของส านักงานส าหรับการมอบหมายงานให้กับบุคลากรในงาน)  

ซึ่ งในบางกรณีอาจแสดงถึงข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  

•  กลุ่มผู้ปฏบิัติงานสื่ อสารสารสนเทศให้กบัผู้สอบทานคุณภาพงานหรือบุคคลที่ ท าหน้าที่ ให้

การปรึกษาหารือ 

•  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการสื่ อสารประเด็นให้กับผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน ซึ่ งรวมถึงประเดน็ที่ เกี่ ยวข้องกับ

การบริหารคุณภาพในระดับงาน 

•  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการส าหรับ

การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็นอิสระสื่ อสารกับบุคลากรและกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องในเร่ืองการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเกี่ ยวกับความเป็นอิสระ และ

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานเพื่ อตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงนั้น 

การสือ่สารกบับุคคลภายนอก 

การสื่ อสารถึงเครือข่ายหรือภายในเครือข่ายของส านักงานและผู้ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  33(ง)(1)) 

ก113. นอกจากการสื่ อสารสารสนเทศของส านักงานถึงเครือข่ายหรือภายในเครือข่ายของส านักงานหรือ 

ผู้ให้บริการแล้ว ส านักงานอาจจ าเป็นต้องได้รับสารสนเทศจากเครือข่าย ส านักงานเครือข่าย หรือ

ผู้ให้บริการซึ่ งสนับสนุนส านักงานในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบ

การบริหารคุณภาพด้วย 

ตวัอย่างสารสนเทศทีส่ านกังานไดร้บัจากภายในเครือข่ายของส านกังาน 

ส านักงานได้รับสารสนเทศจากเครือข่ายหรือส านักงานเครือข่ายอื่ นเกี่ ยวกับลูกค้าของส านักงาน

เครือข่ายอื่ นซึ่ งมีข้อก าหนดเกี่ ยวกบัความเป็นอสิระที่ ส่งผลกระทบต่อส านักงาน 

การสื่ อสารกบัหน่วยงานภายนอกอื่ นของส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  33(ง)(2)) 

ก114.  ตัวอย่างเมือ่กฎหมาย ขอ้บงัคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพอาจก าหนดใหส้ านกังานสือ่สารขอ้มูลกบั

บุคคลภายนอก  

•  ส านักงานตระหนักถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของลูกค้า  และข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ส านักงานรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับต่อบุคคลภายนอกของบริษัทลูกค้าที่ เหมาะสม หรือพิจารณาว่าการรายงานเป็น 

การกระท าที่ เหมาะสมในสถานการณ์นั้นหรือไม่ 

•  กฎหมาย หรือข้อบังคับอาจก าหนดให้ส านักงานเปิดเผยรายงานความโปร่งใสและอาจระบุ

ลักษณะของสารสนเทศที่ ถูกก าหนดให้รวมไว้ในรายงานความโปร่งใสด้วย 

•  กฎหมาย หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้ส านักงานสื่ อสารบางเร่ืองให้กบัผู้มีหน้าที่

ก ากบัดูแล  
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ก115. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับอาจยับย้ังส านักงานจากการสื่ อสารสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับ

ระบบการบริหารคุณภาพสู่ภายนอก 

ตวัอย่างเมือ่ส านกังานอาจถกูยบัยัง้จากการสือ่สารขอ้มูลสู่ภายนอก  

• ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวกับความลับหรือความเป็นส่วนตัว ห้ามมิให้เปิดเผย

สารสนเทศบางอย่าง 

• หน้าที่ ของการรักษาความลับภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้อง 

การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจง (อ้างถึงย่อหน้าที่  34) 

ก116. การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจงอาจกล่าวถึงความเสี่ ยงด้านคุณภาพหลายเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพมากกว่าหนึ่ งข้อในองค์ประกอบที่ แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือ

วิธีปฏิบัติส าหรับความไม่พอใจและข้อกล่าวหาอาจกล่าวถึงความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในเร่ืองทรัพยากร (เช่น ความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของบุคลากร) เร่ือง

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง และการก ากับดูแลและผู้ น า การตอบสนองโดย

เฉพาะเจาะจงเพียงล าพังอาจไม่เพียงพอที่ จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหาร

คุณภาพ  

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  34(ก)) 

ก117. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจประกอบด้วยเง่ือนไขที่ เกี่ ยวกับการระบุและ  

การประเมินการคุกคามและวิธีการรับมือ ตัวอย่างเช่น ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับจุดประสงค์ในเร่ืองนี้ และการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด

โดยที่ ส านักงานน าไปใช้อย่างสมเหตุสมผลและรายงานผลการตรวจสอบบุคคลที่ สาม 

ก118.  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจระบุถึงวิธีการตอบสนองของส านักงานต่อการละเมิด 

ตัวอย่างเช่น ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก าหนดข้อก าหนดในกรณีที่

ส านักงานเกิดการละเมิดประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้น รวมถึงก าหนด

ข้อก าหนดเฉพาะเกี่ ยวกบัการละเมิดมาตรฐานในเร่ืองความเป็นอสิระ ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดในเร่ือง

การสื่ อสารไปยังบุคคลภายนอก 

ก119.  ส านักงานอาจกล่าวถึงเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัการละเมิดข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ดังนี้  

• การสื่ อสารในเร่ืองการละเมิดข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องไปยังบุคลากรที่

เหมาะสม  

• การประเมินระดับความมีนัยส าคัญและผลกระทบของการละเมิดต่อการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

• การกระท าที่ จะต้องด าเนินการตอบสนองเพื่ อแก้ไขผลที่ เกิดขึ้ นจากการละเมิดจนเป็นที่  

น่าพอใจ รวมถึงการกระท าที่ จะต้องด าเนินการอย่างทนัท ี
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• การพิจารณาว่าจะรายงานเร่ืองการละเมิดไปยังบุคคลภายนอกหรือไม่ เช่น ผู้มีหน้าที่ ก ากับ

ดูแลของกจิการซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัการละเมิด หรือผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลจากภายนอก และ 

• การพิจารณาการกระท าที่ เหมาะสมที่ จะต้องด าเนินการตามความรับผิดชอบของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลผู้ที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบเรื่ องการละเมิดนี้  

ขอ้รอ้งเรียนและขอ้กล่าวหา (อ้างถึงย่อหน้าที่  34(ค)) 

ก120. การก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการจัดการกับข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาอาจช่วย ให้

ส านักงานป้องกนัการรายงานที่ ไม่เหมาะสมนอกจากนี้อาจช่วยส านักงานในเร่ือง 

•  การระบุและการจัดการกบับุคคล รวมถึงผู้น า ซึ่ งไม่ได้แสดงหรือปฏบิัติในลักษณะที่ ท าให้

เหน็ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ และสนับสนุนความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของส านักงาน หรือ  

•  การระบุข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพ 

ก121. ข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาอาจจัดท าโดยบุคลากร หรือหน่วยงานภายนอกอื่ นของส านักงาน (เช่น 

ลูกค้า ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม หรือบุคคลภายในเครือข่ายของส านักงาน) 

สารสนเทศทีร่ับรูภ้ายหลงัการตอบรับหรือการคงไวซึ้ง่ความสมัพันธ์กบัลูกคา้หรืองานทีมี่ลกัษณะเฉพาะ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  34(ง)) 

ก122. สารสนเทศที่ ได้รับรู้ ภายหลังการตอบรับหรือการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่ มี

ลักษณะเฉพาะอาจ 

• มีอยู่ในช่วงที่ ส านักงานตัดสินใจตอบรับหรือการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่ มี

ลักษณะเฉพาะ และส านักงานไม่ได้ตระหนักถึงสารสนเทศดังกล่าว หรือ 

• เกี่ ยวข้องกบัสารสนเทศใหม่ที่ เกดิขึ้นจากการตัดสนิใจตอบรับหรือการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์

กบัลูกค้าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ 

ตัวอย่างของเรื่องที่ระบุในนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานส าหรับสถานการณ์เมื่อมี

สารสนเทศทีไ่ดร้ับรูภ้ายหลังการตอบรับหรือการคงไวซึ้่งความสัมพันธ์กับลูกคา้หรืองานที่มี

ลกัษณะเฉพาะ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจตอบรบังานหรือการคงไวซึ้ง่ความสมัพนัธ์กบั

ลกูคา้หรืองานทีมี่ลกัษณะเฉพาะ 

• ด าเนินการปรึกษาหารือภายในส านักงานหรือกบัที่ ปรึกษาทางกฎหมาย 

• การพิจารณาว่ามีข้อก าหนดวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้อบังคับที่ ก าหนดให้ส านักงานต้อง

ด าเนินงานตรวจสอบต่อหรือไม่ 

• การหารือในระดับที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับการบริหารจัดการของลูกค้าและผู้มีหน้าที่ ก ากับ

ดูแล หรือหน่วยงาน เกี่ ยวกับการกระท าซึ่ งส านักงานอาจต้องด าเนินการตามข้อเทจ็จริง

ที่ และสถานการณ์เกี่ ยวข้อง 

• เมื่ อส านักงานพิจารณาว่าการถอนตัวเป็นการกระท าที่ เหมาะสม  
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o ต้องแจ้งการตัดสินใจนี้พร้อมทั้งเหตุผลการถอนตัวกับทางผู้บริหารของลูกค้า

และผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลหรือหน่วยงานที่ ว่าจ้าง  

o พิจารณาว่ามีข้อก าหนดวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้อบังคับที่ ก าหนดให้ส านักงาน

รายงานการถอนตัวจากงานหรือทั้งจากงานและความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อม

กบัเหตุผลในการถอนตัวไปยังหน่วยงานก ากบัดูแลหรือไม่  

ก123. ในบางสถานการณ์ กฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศอาจก าหนดภาระผูกพันของส านักงานใน 

การตอบรับหรือคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือในกรณีของภาครัฐ ส านักงานอาจได้รับ  

การแต่งตั้งผ่านบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

ตัวอย่างของเรื่องทีร่ะบุในนโยบายหรือวิธีปฏิบติัของส านักงาน ในสถานการณ์เมื่อส านักงานมี

ภาระผูกพนัในการตอบรบัหรือคงไวซึ้ง่งาน หรือเมือ่ส านกังานไม่สามารถถอนตัวจากงาน และ

ส านกังานตระหนกัถึงขอ้มูลทีจ่ะเป็นเหตุใหส้ านกังานปฏิเสธหรือยุติงาน 

•  ส านักงานพิจารณาผลกระทบของสารสนเทศต่อการปฏบิัติงาน  

•  ส านักงานสื่ อสารสารสนเทศให้กับผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน และให้ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานเพิ่ มขอบเขตและความถี่ ของทศิทางและการควบคุมดูแลงานของสมาชิก

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและสอบทานงานนั้น  

•  ส านักงานมอบหมายบุคลากรที่ มีประสบการณ์มากให้กบังานนั้น  

•  ส านักงานพิจารณาว่าต้องมีการปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงาน 

การสือ่สารกบับุคคลภายนอก (อ้างถึงถึงย่อหน้าที่  34(จ)) 

ก124. ความสามารถในการรักษาความเชื่ อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในคุณภาพงานของส านักงานอาจท าให้

เพิ่ มขึ้ นโดยการที่ ส านักงานสื่ อสารเกี่ ยวกับกิจกรรมที่ จัดขึ้ นเพื่ อให้เกิดคุณภาพและความมี

ประสทิธผิลของกจิกรรมอย่างตรงประเดน็ เชื่ อถือได้ และโปร่งใส 

ก125. บุคคลภายนอกที่ อาจใช้สารสนเทศเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  รวมทั้ง

ขอบเขตความสนใจในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะ

และสถานการณ์ของส านักงานและของงานนั้น ๆ 

ตวัอย่างบุคคลภายนอกทีอ่าจใชส้ารสนเทศเกีย่วกบัระบบการบริหารคณุภาพของส านกังาน 

•  ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลลูกค้าของกจิการ อาจใช้สารสนเทศเพื่ อประเมินว่าจะ

แต่งตั้งส านักงานเพื่ อปฏบิัติงานหรือไม่  

•  ผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลภายนอก อาจต้องการสารสนเทศเพื่ อใช้ในการสนับสนุน

หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้มีอ านาจในการติดตามผลคุณภาพของงานที่ อยู่ภายใต้

กฎหมายของประเทศ และเพื่ อท าความเข้าใจการท างานของส านักงาน 
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•  ส านักงานอื่ นที่ ใช้งานของส านักงานในการปฏิบัติงาน (เช่น ผู้ สอบบัญชีของกลุ่ม

กจิการ) อาจร้องขอสารสนเทศดังกล่าว  

•  ผู้ ใช้รายงานของส านักงาน เช่น นักลงทุนซึ่ งใช้รายงานในการตัดสินใจ อาจมี 

ความต้องการสารสนเทศดังกล่าว  

ก126. สารสนเทศที่ ให้แก่บุคคลภายนอกเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  รวมถึง

สารสนเทศที่ สื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลเกี่ ยวกับวิธีการที่ ระบบการบริหารคุณภาพสนับสนุน

การปฏบิัติงานให้มีคุณภาพอย่างสม า่เสมอ อาจประกอบด้วยเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน เช่น โครงสร้างองค์กร  รูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ และ

สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน 

• การก ากับดูแลและผู้น าของส านักงาน เช่น วัฒนธรรม การแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ มีต่อ

คุณภาพ และบทบาทที่ ได้รับมอบหมาย หน้าที่ ความรับผิดชอบและหน้าที่ เกี่ ยวกับระบบ  

การบริหารคุณภาพ 

• วิธีการที่ ส านักงานบรรลุหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนด  

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมทั้งข้อก าหนดเกี่ ยวกบัความเป็นอสิระ 

• ปัจจัยต่าง ๆ ที่ น ามาซึ่ งงานที่ มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น สารสนเทศอาจถูกน าเสนอในรูปแบบ

ของตัวชี้ วัดคุณภาพงานพร้อมกบัการบรรยายเพื่ อที่ จะอธบิายตัวชี้ วัดดังกล่าว 

• ผลของกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานและการตรวจสอบอย่างละเอยีดโดยหน่วยงาน

ภายนอก และวิธีการที่ ส านักงานได้แก้ไขข้อบกพร่องที่ ระบุหรือมีการตอบสนองต่อเร่ือง

เหล่านั้น 

• การประเมินผลที่ ได้ปฏิบัติตามย่อหน้าที่  53-54 ที่ ว่าระบบการบริหารคุณภาพท าให้

ส านักงานมีความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบและ

สรุปผลนั้นได้ รวมถึงเกณฑข์องดุลยพินิจที่ ใช้ในการประเมินผลและสรุปผล 

• วิธีการที่ ส านักงานมีการตอบสนองต่อการพัฒนาที่ เพิ่ งเกิดขึ้ นและการเปล่ียนแปลงใน

สถานการณ์ของส านักงานหรืองานของส านักงาน รวมถึงวิธกีารที่ ระบบการบริหารคุณภาพมี

การปรับเปลี่ ยนเพื่ อที่ จะตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงเหล่านั้น 

•  ความสมัพันธร์ะหว่างส านักงานและเครือข่าย โครงสร้างของเครือข่ายในภาพรวม ค าอธบิาย

ข้อก าหนดของเครือข่ายและบริการเครือข่าย ความรับผิดชอบของส านักงานและเครือข่าย 

(รวมถึงส านักงานที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ) และ

สารสนเทศเกี่ ยวกับขอบเขตในภาพรวมและผลของกิจกรรมการติดตามผลเครือข่ายทั่วทั้ง

ส านักงานเครือข่าย 
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การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล (อ้างถึงถึงย่อหน้าที่  34(จ)(1)) 

ก127. วิธีการสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล (กล่าวคือ โดยส านักงาน หรือโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน)  

อาจขึ้นกบันโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงาน และสถานการณ์ของงาน 

ก128. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) กล่าวถึง หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีใน

การสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลในการตรวจสอบงบการเงิน และกล่าวถึงการที่ ผู้สอบบัญชีต้อง

ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสม ซึ่ งอยู่ในโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการที่ จะต้อง

สื่ อสารด้วย19 และกระบวนการสื่ อสาร20 ในบางสถานการณ์ อาจเป็นการเหมาะสมที่ จะสื่ อสารกับ 

ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลของกิจการนอกเหนือจากกิจการจดทะเบียน (หรือเมื่ อปฏิบัติงานอื่ น) 

ตัวอย่างเช่น กจิการที่ อาจมีส่วนได้เสยีสาธารณะ หรือมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เช่น 

•  กิจการที่ ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น 

สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวินาศภัย กองทุนบ านาญ เป็นต้น 

•  กิจการที่ อยู่ในความสนใจของสาธารณชน หรือมีผู้บริหารหรือเจ้าของที่ อยู่ในความสนใจ

ของสาธารณชน 

•  กจิการที่ มีผู้มีส่วนได้เสยีจ านวนมากในวงกว้าง 

ข้อพิจารณาส าหรับภาครัฐ 

ก129. ส านักงานอาจประเมินความเหมาะสมของการสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ

เกี่ ยวกับการใช้ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานเพื่ อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ

อย่างสม ่าเสมอ โดยพิจารณาถึงขนาดและความซับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ ขอบข่ายของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ลักษณะของบริการที่ จัดหาให้ รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบของ  

ผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล 

การประเมินเมื่ อมีความเหมาะสมอย่างอื่ นที่ จะสื่ อสารกบักลุ่มบุคคลภายนอก (อ้างถึงถึงย่อหน้าที่  34(จ)(2)) 

ก130. การพิจารณาของส านักงานว่าเวลาใดที่ มีความเหมาะสมที่ จะสื่ อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ ยวกับ

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน เป็นเร่ืองของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และอาจมี

อทิธพิลจากเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• ประเภทของงานที่ ส านักงานปฏบิัติและประเภทของกจิการของงานที่ ปฏบิัตินั้น 

• ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน  

• ลักษณะสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของส านักงาน เช่น ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกจิใน

ประเทศของส านักงาน และลักษณะของตลาดการเงินที่ ส านักงานด าเนินการอยู่ 

 
19

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  11–13 

20
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  18–22 
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• ขอบเขตของการสื่ อสารที่ ส านักงานได้สื่ อสารกับบุคคลภายนอกไปแล้วเกี่ ยวกับกฎหมาย

หรือข้อบังคับ (กล่าวคือ มีความจ าเป็นที่ ต้องสื่ อสารเพิ่ มเติมหรือไม่ และหากจ าเป็น 

จะต้องสื่ อสารเร่ืองอะไร) 

• ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ ยวกับการด าเนินงานที่ อยู่ภายใต้กฎหมายในประเทศ

ของส านักงาน รวมถึงความเข้าใจและความสนใจที่ บุคคลภายนอกได้กล่าวถึงเกี่ ยวกับงานที่

ส านักงานปฏบิัติและกระบวนการในการปฏบิัติงานของส านักงาน 

• แนวโน้มของกฎหมายในประเทศ 

• สารสนเทศที่ เผยแพร่สู่บุคคลภายนอกแล้ว 

• วิธีการที่ กลุ่มบุคคลภายนอกอาจใช้สารสนเทศ และความเข้าใจทั่วไปของบุคคลเหล่านั้น

ส าหรับเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน และการตรวจสอบ หรือ

การสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง 

• ประโยชน์สาธารณะของการสื่ อสารภายนอก และจะถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสูง

กว่าต้นทุน (ที่ เป็นตัวเงินหรืออย่างอื่ น) ของการสื่ อสารดังกล่าว 

เร่ืองดังกล่าวข้างต้นอาจมีผลกระทบต่อสารสนเทศที่ ส านักงานสื่ อสาร และลักษณะ ระยะเวลา 

ขอบเขต และรูปแบบที่ เหมาะสมของการสื่ อสาร 

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต รวมถึงรูปแบบที่ เหมาะสมของการสื่ อสารกบักลุ่มบุคคลภายนอก (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  34(จ)(3)) 

ก131. ส านักงานอาจพิจารณาคุณลักษณะต่อไปนี้ ในการจัดท าสารสนเทศที่ น าไปสื่ อสารกับกลุ่ม

บุคคลภายนอก 

• สารสนเทศมีความเฉพาะเจาะจงตามสถานการณ์ของส านักงาน การเชื่ อมโยงเร่ืองต่าง ๆ ใน

การสื่ อสารของส านักงานโดยตรงเกี่ ยวกับสถานการณ์เฉพาะของส านักงาน อาจช่วยลด

โอกาสที่ สารสนเทศดังกล่าวจะกลายเป็นข้อมูลทั่วไปและมีประโยชน์น้อยลงเมื่ อเวลาผ่านไป 

• สารสนเทศถูกน าเสนอในลักษณะที่ ชัดเจนและเข้าใจง่าย และการน าเสนอต้องไม่ท าให้เกิด

ความบิดเบือนหรือไม่ส่งผลกระทบอย่างไม่เหมาะสมต่อผู้ใช้สารสนเทศนั้น (เช่น สารสนเทศ

ที่ น าเสนอมีความสมดุลอย่างเหมาะสมในแง่มุมเชิงบวกและเชิงลบในเร่ืองที่ สื่ อสาร) 

• สารสนเทศมีความถูกต้องและครบถ้วนในสาระส าคัญทุกประการและไม่มีสารสนเทศที่ ถูก

บิดเบือน 

• สารสนเทศค านึงถึงความจ าเป็นในสารสนเทศของผู้ใช้ที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการพิจารณา 

ความจ าเป็นในสารสนเทศของผู้ ใช้ ส านักงานอาจพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ เช่น ระดับของ

รายละเอียดที่ ผู้ใช้พิจารณาว่ามีความหมาย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง

ผ่านแหล่งอื่ นได้หรือไม่ (เช่น เวบ็ไซต์ของส านักงาน) 
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ก132. ส านักงานต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินตามสถานการณ์ เกี่ ยวกับรูปแบบ

ที่ เหมาะสมของการสื่ อสารกับบุคคลภายนอก รวมถึงการสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลเมื่ อ

ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียน ซึ่ งอาจเป็นทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 

ดังนั้น รูปแบบการสื่ อสารอาจแตกต่างกนัไป 

ตวัอย่างของรูปแบบการสือ่สารกบักลุ่มบุคคลภายนอก 

•  สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น รายงานความโปร่งใส หรือรายงานคุณภาพงานสอบบัญชี  

•  การสื่ อสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ มีเป้าหมายต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะ (กล่าวคือ 

สารสนเทศเกี่ ยวกบัผลลัพธข์องกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงาน) 

•  การสนทนาและโต้ตอบกับบุคคลภายนอกโดยตรง (เช่น การหารือระหว่างกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานและผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล)  

•  เวบ็เพจ  

•  รูปแบบอื่ นของสื่ อดิจิทัล เช่น สื่ อสังคม หรือการสัมภาษณ์ หรือการน าเสนอผ่าน 

เวบ็คาสต์หรือวีดีโอ  

งานทีอ่ยู่ภายใตก้ารสอบทานคณุภาพงาน 

การสอบทานคุณภาพงานที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  34(ฉ)(2)) 

ก133. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดการสอบทานคุณภาพงานที่ ต้องปฏบิัติ ตัวอย่างเช่น ส าหรับงาน

ตรวจสอบส าหรับกจิการที่  

• เป็นกจิการที่ มีส่วนได้เสยีสาธารณะตามนิยามในแต่ละประเทศ 

• ด าเนินงานในภาครัฐหรือได้รับเงินทุนจากรัฐบาล หรือกิจการที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ

สาธารณะ 

• ด าเนินงานในอุตสาหกรรมบางประเภท (เช่น สถาบันการเงินต่าง  ๆ เช่น ธนาคาร  

บริษัทประกนัภัย และกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ) 

• มีระดับสนิทรัพย์ถึงเกณฑท์ี่ ระบุไว้ หรือ 

• อยู่ภายใต้การบริหารของศาลหรือกระบวนการพิจารณาคดี (เช่น การช าระบัญชี) 

การสอบทานคุณภาพงานเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงด้านคุณภาพหนึ่ งเร่ืองหรือหลายเร่ือง 

ก134.  ความเข้าใจของส านักงานเกี่ ยวกบัเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท า

การที่ อาจส่งผลในทางตรงข้ามกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  

25(ก)(2) เกี่ ยวกับลักษณะและสถานการณ์ของงานที่ ส านักงานปฏิบัติงาน ในการออกแบบและน า

การตอบสนองไปปฏิบัติเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงด้านคุณภาพหนึ่ ง เร่ืองหรือหลายเร่ือง 

ส านักงานอาจพิจารณาว่าการสอบทานคุณภาพงานเป็นการตอบสนองที่ เหมาะสมด้วยเหตุผล

ส าหรับการประเมินที่ เกี่ ยวข้องกบัความเสี่ ยงด้านคุณภาพ 
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ตัวอย่างของเงื่อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่อาจ

ก่อใหเ้กิดความเสีย่งดา้นคณุภาพหนึง่เรือ่งหรือหลายเรือ่ง ซึง่การสอบทานคณุภาพงานอาจเป็น

การตอบสนองทีเ่หมาะสม 

รายการที่ เกี่ ยวข้องกบัประเภทของงานที่ ส านักงานปฏบิัติงานและรายงานที่ ออก 

•  งานที่ มีความซับซ้อนหรือต้องใช้ดุลยพินิจในระดับสงู เช่น 

o งานตรวจสอบงบการเงินส าหรับกิจการที่ ด าเนินงานในอุตสาหกรรมที่ มักจะมี

การประมาณการทางบัญชีในระดับสูงและไม่แน่นอน (เช่น สถาบันการเงิน

ขนาดใหญ่ หรือกิจการเหมืองแร่) หรือส าหรับกิจการที่ มีความไม่แน่นอนที่

เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ

เกี่ ยวกบัความสามารถของกจิการในการด าเนินงานต่อเนื่ อง 

o  งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านและความรู้ ในการวัดหรือ

ประเมินเร่ืองที่ อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น รายงานกา๊ซเรือน

กระจกซึ่ งมีความไม่แน่นอนอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวข้องกบัปริมาณที่ รายงาน)  

•  งานที่ มีประเดน็ปัญหาที่ ก าลังเผชิญอยู่ เช่น งานตรวจสอบที่ มีผลการตรวจสอบภายใน

หรือการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกแล้ว ข้อบกพร่องของการ

ควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่ได้รับการแก้ไข หรือการปรับย้อนหลังอันเป็น

สาระส าคัญของข้อมูลเปรียบเทยีบในงบการเงิน  

•  งานที่ มีสถานการณ์ที่ ไม่ปกติที่ ถูกระบุขึ้ นระหว่างกระบวนการตอบรับและคงไว้ของ

ส านักงาน (เช่น ลูกค้ารายใหม่ที่ มีประเดน็ไม่เห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีหรือผู้ประกอบ

วิชาชีพงานให้ความเชื่ อมั่นคนเดิม)  

•  งานที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่

อาจถูกรวมอยู่ในแฟ้มข้อบังคับ และอาจเกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในระดับสูง เช่น 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสอืชี้ชวน  

ประเภทของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกบัการปฏบิัติงาน:  

•  กจิการในอุตสาหกรรมเกดิใหม่ หรือส านักงานไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  

•  กจิการที่ มีข้อกงัวลที่ แสดงในการสื่ อสารจากตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ก ากบัดูแลทางการเงิน 

•  กิจการนอกเหนือจากกิจการจดทะเบียนที่ อาจมี ส่วนได้เสียสาธารณะ หรือมี  

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น  

o  กิจการที่ ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกใน 

วงกว้าง เช่น ธนาคาร บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่ งการสอบทานคุณภาพงาน

ไม่ได้ถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

o กิจการที่ อยู่ในความสนใจของสาธารณชน หรือมีผู้บริหารหรือเจ้าของที่ อยู่ใน

ความสนใจของสาธารณชน 

o กจิการที่ มีผู้มีส่วนได้เสยีเป็นจ านวนมากในวงกว้าง 
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ก135. การตอบสนองต่อความเสี่ ยงด้านคุณภาพของส านักงานอาจรวมถึงรูปแบบอื่ นของการสอบทาน

งานที่ ไม่ใช่การสอบทานคุณภาพงาน ตัวอย่างเช่น ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน การตอบสนอง

ของส านักงานอาจรวมถึงการสอบทานวิธีปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ มี

นัยส าคัญ หรือการสอบทานการใช้ดุลยพินิจที่ มีสาระส าคัญในบางเร่ืองที่ โดยบุคคลที่ ม ี

ความเชี่ ยวชาญทางเทคนิคโดยเฉพาะ ในบางกรณี การสอบทานงานประเภทอื่ น อาจด าเนินการ

เพิ่ มเติมจากการสอบทานคุณภาพงาน 

ก136.  ในบางกรณี ส านักงานอาจพิจารณาว่าไม่มีงานสอบบัญชีหรืองานรูปแบบอื่ นที่ การสอบทาน

คุณภาพงานหรือการสอบทานงานรูปแบบอื่ น จะเป็นการตอบสนองที่ เหมาะสมต่อความเสี่ ยง 

ด้านคุณภาพ  

ข้อพิจารณาส าหรับภาครัฐ 

ก137. ลักษณะและสถานการณ์ของหน่วยงานภาครัฐ (เช่น เนื่ องมาจากขนาดและความซับซ้อน ขอบเขต

ของผู้มีส่วนได้เสีย หรือลักษณะของการบริการที่ ให้) อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงด้านคุณภาพได้  

ในสถานการณ์ดังกล่าว ส านักงานอาจพิจารณาว่าการสอบทานคุณภาพงานเป็นการตอบสนองที่

เหมาะสมต่อความเสี่ ยงด้านคุณภาพ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้มีข้อก าหนด 

การรายงานเพิ่ มเติมส าหรับผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การรายงานแยกต่างหาก

เกี่ ยวกับกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือหน่วยงานก ากับดูแล

อื่ น ๆ หรือการสื่ อสารกรณีดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน) ในกรณีดังกล่าว  

ส านักงานอาจพิจารณาความซับซ้อนของรายงานและความส าคัญต่อผู้ใช้ด้วย ในการประเมินว่า

การสอบทานคุณภาพงานเป็นการตอบสนองที่ เหมาะสมหรือไม่  

กระบวนการติดตามผลและแกไ้ข (อ้างถึงย่อหน้าที่  35-47) 

ก138. นอกจากมีการประเมินระบบการบริหารคุณภาพ กระบวนการติดตามผลและแก้ไขจะช่วย

สนับสนุนการพัฒนาของคุณภาพงานและระบบการบริหารคุณภาพในเชิงรุกและอย่างต่อเนื่ อง 

ตัวอย่างเช่น 

•  หากมีข้อจ ากัดสืบเนื่ องของระบบการบริหารคุณภาพ การระบุข้อบกพร่องของส านักงาน 

ไม่เป็นความผิดปกติและเป็นแง่มุมที่ ส าคัญของระบบการบริหารคุณภาพ เนื่ องจากการระบุ

ข้อบกพร่องโดยทันทีจะช่วยให้ส านักงานแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้ทันเวลาและ  

มีประสทิธผิล และน ามาซึ่ งวัฒนธรรมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง 

•  กิจกรรมการติดตามผลอาจให้สารสนเทศที่ ช่วยให้ส านักงานป้องกันข้อบกพร่องผ่าน 

การตอบสนองในเรื่ องที่ พบที่ ท าให้สามารถน าไปสู่ข้อบกพร่องได้ตลอดเวลา 

การออกแบบและการปฏิบติักิจกรรมการติดตามผล (อ้างถึงย่อหน้าที่  37-38) 

ก139. กิจกรรมการติดตามผลของส านักงานอาจประกอบด้วยกิจกรรมการติดตามผลในระหว่าง

ปฏิบัติงานและกิจกรรมการติดตามผลเป็นรอบเวลา กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน

คือกิจกรรมที่ เป็นกิจวัตรทั่วไปที่ อยู่ภายในกระบวนการของส านักงานและถูกปฏิบัติบนพื้ นฐานที่
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ทันเวลา ซึ่ งตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขต่าง ๆ ส านักงานจะมีการปฏิบัติกิจกรรม 

การติดตามผลเป็นรอบเวลาในช่วงเวลาที่ แน่นอน ในกรณีส่วนใหญ่กิจกรรมการติดตามผลใน

ระหว่างปฏบิัติงานให้สารสนเทศเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างทนัเวลามากกว่า 

ก140. กิจกรรมการติดตามผลอาจรวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ  

การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานถูกออกแบบเพื่ อติดตามผลว่าแง่มุมของระบบการบริหาร

คุณภาพถูกออกแบบ น าไปปฏิบัติ และด าเนินการได้ตามประสงค์ ในบางสถานการณ์ ระบบ 

การบริหารคุณภาพอาจรวมถึงการตอบสนองที่ ถูกออกแบบเพื่ อสอบทานงานระหว่างกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่ อท าการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ (เช่น การสอบทานที่ ถูกออกแบบเพื่ อตรวจพบข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อนในระบบ 

การบริหารคุณภาพ ดังนั้น จึงสามารถป้องกนัความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่ จะเกดิขึ้นได้) วัตถุประสงค์

ของกจิกรรมจะช่วยเป็นแนวทางในการออกแบบและการน าไปปฏบิัติ และหาจุดที่ เหมาะสมภายใน

ระบบการบริหารคุณภาพ (เช่น พิจารณาระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการที่ เป็นกิจกรรมการติดตามผลหรือการสอบทานงานที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยง 

ด้านคุณภาพ) 

ก141. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลอาจได้รับผลกระทบจากเร่ืองอื่ น ๆ 

รวมถึง 

• ขนาด โครงสร้าง และองค์กรของส านักงาน 

• การมีส่วนร่วมของเครือข่ายของส านักงานในกจิกรรมการติดตามผล 

• ทรัพยากรที่ ส านักงานมีความประสงค์ที่ จะใช้เพื่ อให้กิจกรรมการติดตามผลสามารถ

ด าเนินงานได้ เช่น การใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก142. เมื่ อได้ปฏิบัติงานกิจกรรมการติดตามผล ส านักงานอาจตัดสินใจว่ามีความจ าเป็นที่ จะต้อง

เปล่ียนแปลงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผล เช่น เมื่ อเร่ืองที่ พบ 

บ่งชี้ถึงความจ าเป็นส าหรับกจิกรรมการติดตามผลที่ มีความครอบคลุมมากขึ้น 

การออกแบบกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของส านักงานและกระบวนการติดตามผลและแก้ไข (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  37(ค)) 

ก143. วิธกีารที่ ส านักงานออกแบบกระบวนการประเมินความเสี่ ยง (กล่าวคือ แบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย

ศูนย์ หรือความถี่ ในการสอบทาน) อาจส่งผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรม

การติดตามผล รวมถึงกจิกรรมการติดตามผลที่ มีต่อกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของส านักงาน 

ก144. วิธีการที่ ส านักงานออกแบบกระบวนการติดตามผลและแก้ไข (เช่น ลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผลและแก้ไข โดยค านึงถึงลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน) 

อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการติดตามผลที่ ส านักงานปฏิบัติส าหรับพิจารณาว่ากระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไขบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งใจไว้ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  35 หรือไม่ 
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ตัวอย่างการปรับใหเ้หมาะสมที่แสดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรมการติดตามผลส าหรับกระบวนการ

ติดตามผลและแกไ้ขท าไดอ้ย่างไร  

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนน้อย กิจกรรมการติดตามผลอาจเป็นแบบอย่างง่าย 

เนื่ องจากข้อมูลเกี่ ยวกับกระบวนการติดตามผลและแก้ไขอาจได้มาในลักษณะของความรู้

ของผู้น าที่ ขึ้ นอยู่กับความถี่ ในการท างานร่วมกับระบบการบริหารคุณภาพ ลักษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลที่ ปฏิบัติ ผลของกิจกรรมการติดตามผล 

และการด าเนินการของส านักงานเพื่ อตอบสนองกบัผลของกจิกรรมการติดตามผล  

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนมาก กิจกรรมการติดตามผลส าหรับกระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไขอาจเป็นการออกแบบโดยเฉพาะเพื่ อพิจารณาว่ากระบวนการติดตาม

ผลและแก้ไขให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง เชื่ อถือได้ และทนัเวลาเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ

และการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้อบกพร่องที่ พบ 

การเปลี่ ยนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  37(ง)) 

ก145.  การเปลี่ ยนแปลงระบบการบริหารคุณภาพอาจรวมถึง 

• การเปลี่ ยนแปลงในข้อบกพร่องที่ ระบุไว้ในระบบการบริหารคุณภาพ 

•  การเปล่ียนแปลงในวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ ยงด้านคุณภาพหรือการตอบสนองที่

เป็นผลจากการเปลี่ ยนแปลงลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและของงานนั้น ๆ 

 เมื่ อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้ น กิจกรรมการติดตามผลที่ มีอยู่เดิมของส านักงานอาจไม่สามารถ

จัดหาสารสนเทศที่ สามารถสนับสนุนการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพได้อกีต่อไป และ 

ดังนั้น กจิกรรมการติดตามผลของส านักงานอาจรวมถึงการติดตามผลในส่วนที่ มีการเปลี่ ยนแปลง 

กจิกรรมการติดตามผลที่ มีอยู่เดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่  37(จ)) 

ก146. ผลของกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานที่ มีอยู่เดิมอาจบ่งชี้ ถึงส่วนต่าง ๆ ของระบบที่ มี

ข้อบกพร่องเกดิขึ้น โดยเฉพาะส่วนต่าง ๆ ที่ เกดิจากเหตุการณ์ในอดีตหรือข้อบกพร่องที่ พบ 

ก147. กิจกรรมการติดตามผลที่ มีอยู่ก่อนที่ ส านักงานปฏิบัติอาจไม่สามารถให้สารสนเทศที่ สนับสนุน 

การประเมินผลของระบบได้ รวมถึง ส่วนต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพที่ ไ ม่ มี 

การเปลี่ ยนแปลง โดยเฉพาะเมื่ อเวลาผ่านพ้นไปตั้งแต่กจิกรรมการติดตามผลได้ปฏบิัติแล้ว 

สารสนเทศอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  37(ฉ)) 

ก148. นอกจากแหล่งที่ มาที่ กล่าวในย่อหน้าที่  37(ฉ) แล้ว สารสนเทศอื่ นที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึง  

• สารสนเทศที่ ได้รับการสื่ อสารโดยเครือข่ายของส านักงานตามย่อหน้าที่  50(ค) และ 51(ข) 

เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน รวมถึงข้อก าหนดของเครือข่ายหรือ 

การบริการของเครือข่ายที่ ส านักงานได้รวมเข้าไปในระบบการบริหารคุณภาพ 
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• สารสนเทศที่ ได้รับการสื่ อสารโดยผู้ ให้บริการเกี่ ยวกับทรัพยากรที่ ส านักงานใช้ในระบบ 

การบริหารคุณภาพ 

• สารสนเทศจากหน่วยงานก ากับดูแลเกี่ ยวกับกิจการที่ ส านักงานปฏิบัติงาน ซึ่ งส านักงาน

สามารถเข้าถึงได้ เช่น สารสนเทศจากหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์เกี่ ยวกับกิจการที่

ส านักงานปฏบิัติงาน (เช่น ความผิดปกติในงบการเงินของกิจการ) 

ก149. ผลของการตรวจสอบอย่างละเอยีดโดยหน่วยงานภายนอกหรือสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องอื่ นทั้งภายใน

และภายนอก อาจบ่งชี้ ว่ากิจกรรมการติดตามผลที่ มีอยู่เดิมที่ ส านักงานปฏิบัติล้มเหลวที่ จะพบ

ข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพ สารสนเทศนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของ

ส านักงานเกี่ ยวกบัลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผล 

ก150. การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกไม่สามารถใช้ทดแทนกิจกรรมการติดตามผล

ภายในส านักงาน อย่างไรกต็าม ผลจากการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกท าให้

ทราบถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผล 

การตรวจสอบงานอย่างละเอียด (อ้างถึงย่อหน้าที่  38) 

ก151. ตัวอย่างของเรือ่งในย่อหนา้ที ่37 ทีส่ านกังานอาจน ามาพิจารณาในการเลือกงานทีเ่สร็จสมบูรณ์

แลว้เพือ่ท าการตรวจสอบอย่างละเอียด 

• เกี่ ยวกับเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่ ท าให้

เกดิความเสี่ ยงด้านคุณภาพ 

o ประเภทของงานที่ ส านักงานปฏิบัติงานและขอบเขตของประสบการณ์ของ

ส านักงานในการปฏบิัติงานประเภทนั้น 

o ประเภทของกจิการที่ ปฏบิัติงาน ตัวอย่างเช่น  

• กจิการจดทะเบียน 

• กจิการที่ ด าเนินงานในอุตสาหกรรมที่ เกดิใหม่  

• กิจการที่ ด าเนินงานในอุตสาหกรรมที่ มีความซับซ้อนหรือต้อง ใช้ 

ดุลยพินิจอย่างมาก  

• กจิการที่ ด าเนินงานในอุตสาหกรรมที่ ใหม่ส าหรับส านักงาน 

o อายุงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน 

• ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดจากงานที่ เสร็จสมบูรณ์แล้วในคร้ังก่อน รวมถึง

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานแต่ละคน  

• เกี่ ยวกบัสารสนเทศอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

o ข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหากบัผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน 
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o ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก รวมถึงผู้ สอบบัญชี

ที่ รับผิดชอบงานแต่ละคน  

o ผลของการประเมินผลของส านักงานในเร่ืองความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของ 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานแต่ละคน  

ก152. ส านักงานอาจปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลที่ หลากหลาย นอกจากการตรวจสอบอย่างละเอียด

ของงานที่ เสร็จสมบูรณ์แล้วที่ มุ่งเน้นต่อการพิจารณาว่างานได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีการ

หรือไม่ กิจกรรมการติดตามผลเหล่านี้อาจปฏิบัติต่องานบางประเภทหรือผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานบางราย ส านักงานอาจน าลักษณะและขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผลและผลของกจิกรรม

การติดตามผลมาใช้ในการพิจารณา 

•  เลือกงานที่ เสรจ็สมบูรณ์แล้วเพื่ อท าการตรวจสอบอย่างละเอยีด 

•  เลือกผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเพื่ อท าการตรวจสอบอย่างละเอยีด 

•  ความถี่ ที่ จะเลือกผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเพื่ อท าการตรวจสอบอย่างละเอยีด หรือ 

•  แง่มุมของงานที่ จะพิจารณาในการปฏบิัติงานตรวจสอบอย่างละเอยีดของงานที่ เสรจ็สมบูรณ์แล้ว 

ก153. การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่ เสร็จสมบูรณ์แล้วของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตาม  

รอบระยะเวลาที่ ก าหนดอาจช่วยให้ส านักงานติดตามผลว่าผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานบรรลุหน้าที่

ความรับผิดชอบในภาพรวมของตนเกี่ ยวกบัการบริหารและการสัมฤทธิ์ผลในด้านคุณภาพของงาน

ตรวจสอบที่ ได้รับมอบหมายหรือไม่  

ตัวอย่างทีส่ านกังานอาจน ารอบระยะเวลาทีก่ าหนดมาใชใ้นการตรวจสอบอย่างละเอียดของงาน

ทีเ่สร็จสมบูรณแ์ลว้ของผูส้อบบญัชีทีร่บัผิดชอบงานแต่ละคนไดอ้ย่างไร  

ส านักงานอาจก าหนดนโยบายหรือวิธีการการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่ เสร็จสมบูรณ์

แล้ว โดย  

• ก าหนดช่วงเวลาเป็นรอบระยะเวลาการตรวจสอบอย่างละเอียดตามปกติ เช่น  

การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่ เสรจ็สมบูรณ์แล้วของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

แต่ละคนที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินหนึ่ งคร้ังในรอบระยะเวลาสามปี และส าหรับ

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอื่ นทั้งหมดหนึ่ งคร้ังในรอบระยะเวลาห้าปี 

• ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการเลือกงานที่ เสร็จสมบูรณ์แล้ว รวมถึงผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบ

งานที่ ปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน งานต่าง ๆ ที่ ถูกเลือกรวมถึงงานสอบบัญชี 

• การเลือกผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในลักษณะที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และ  

• เมื่ อมีความจ าเป็นหรือเหมาะสมที่ จะเลือกผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานให้ถี่ มากขึ้นหรือ

ลดลงกว่าช่วงเวลาตามปกติตามที่ ก าหนดไว้ในนโยบาย ตัวอย่างเช่น 
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o ส านักงานอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานให้ถี่ มากขึ้นกว่าช่วงเวลาตามปกติ

ที่ ก าหนดไว้ในนโยบาย เมื่ อ 

• ส านักงานพบว่ามีข้อบกพร่องจ านวนมากที่ ประเมินแล้วมีความรุนแรง และ

ส านักงานพิจารณาว่าการเพิ่ มรอบระยะเวลาการตรวจสอบอย่างละเอียด 

มีความจ าเป็นกบัผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานทั้งหมด 

• ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานปฏิบัติงานส าหรับกิจการที่ ด าเนินงาน 

ในบางอุตสาหกรรมซ่ึงมีความซับซ้อนหรือต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก  

• ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานปฏิบัติ งานที่ ต้องกระท าตามกิจกรรม 

การติดตามผลอื่ น และผลของกิจกรรมการติดตามผลอื่ นนั้นไม่เป็นที่ น่าพึง

พอใจ  

• ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานปฏิบัติงานส าหรับกิจการที่ ด าเนินงานใน

อุตสาหกรรมที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีข้อจ ากดัทางประสบการณ์ 

• ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานที่ ถูกแต่งตั้งใหม่หรือเพิ่ งเข้าร่วมส านักงานโดย

มาจากส านักงานอื่ นหรือประเทศอื่ น 

o ส านักงานอาจเล่ือนเวลาการเลือกผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานออกไป (เช่น  

การเล่ือนเวลาออกไปหนึ่ งปีซึ่ งเกินกว่าช่วงเวลาตามปกติที่ ก าหนดตามนโยบาย

ของส านักงาน) เมื่ อ 

• งานที่ ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องกระท าตามกิจกรรม 

การติดตามผลอื่ นระหว่างช่วงเวลาตามปกติที่ ก าหนดตามนโยบายของ

ส านักงาน และ  

• ผลของกิจกรรมการติดตามผลอื่ นนั้นให้สารสนเทศที่ เพียงพอเกี่ ยวกับ

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน (เช่น การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่

เสร็จสมบูรณ์แล้วจะไม่ได้ให้สารสนเทศเพิ่ มเติมกับส านักงานเกี่ ยวกับ

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน)  

ก154. เร่ืองที่ ต้องพิจารณาในการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานขึ้ นอยู่กับว่าจะใช้การตรวจสอบ 

อย่างละเอียดอย่างไรในการติดตามผลระบบการบริหารคุณภาพ โดยปกติ การตรวจสอบงาน 

อย่างละเอียดรวมถึงการพิจารณาการตอบสนองที่ น าไปปฏิบัติในระดับงาน (เช่น นโยบายและ

วิธีการของส านักงานที่ เกี่ ยวกับการปฏิบัติงาน) ถูกน าไปปฏิบัติตามที่ ออกแบบและด าเนินการ

อย่างมีประสทิธผิล 

บุคคลที่ ปฏบิัติงานกจิกรรมการติดตามผล (อ้างถึงย่อหน้าที่  39(ข)) 

ก155.  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมีความเกี่ ยวข้องในการออกแบบนโยบายหรือวิธีปฏบิัติ

ที่ แสดงถึงความเที่ ยงธรรมของบุคคลที่ ปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผล อุปสรรคที่ เกิดจากการสอบทาน

ผลงานตนเองอาจเกดิขึ้นเมื่ อบุคคลนั้นเป็นผู้ปฏบิัติงาน 
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• การตรวจสอบอย่างละเอยีดของงาน 

o ในกรณีของการตรวจสอบงบการเงิน สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สอบทานคุณภาพ

งานของงานดังกล่าว หรืองานส าหรับภายหลังรอบระยะเวลาทางการเงิน หรือ 

o ส าหรับงานอื่ น ๆ ทั้งหมด สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานดังกล่าว 

• ประเภทอื่ นของกิจกรรมการติดตามผลที่ มีส่วนร่วมในการออกแบบ การบริหาร หรือ 

การด าเนินการของการตอบสนองที่ ถูกติดตามผล 

ก156. ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนน้อยอาจไม่มีบุคลากรที่ มี 

ทักษะความรู้ ความสามารถ เวลา หรือความเที่ ยงธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผล  

ในสถานการณ์นี้  ส านักงานอาจใช้บริการของเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของเครือข่ายในการปฏิบัติ

กจิกรรมการติดตามผล 

การประเมินผลเรือ่งทีพ่บและการระบุขอ้บกพร่อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ก) 40–41) 

ก157.  ส านักงานรวบรวมเร่ืองที่ พบจากการปฏิบัติงานของกิจกรรมการติดตามผล การตรวจสอบ  

อย่างละเอยีดโดยหน่วยงานภายนอก และแหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอื่ น 

ก158. สารสนเทศที่ รวบรวมโดยส านักงานจากกิจกรรมการติดตามผล การตรวจสอบอย่างละเอียดโดย

หน่วยงานภายนอก และแหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอื่ นอาจแสดงให้เห็นข้อสังเกตอื่ นเกี่ ยวกับระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงาน เช่น 

•  การกระท าการ พฤติกรรม หรือเง่ือนไขที่ ท าให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกเกี่ ยวกับคุณภาพหรือ

ความมีประสทิธผิลของระบบการบริหารคุณภาพ หรือ  

•  สถานการณ์ที่ เหมือนกันกับที่ เคยจดบันทึกว่าไม่มีเ ร่ืองที่ พบ (เช่น งานที่ จดบันทึกว่าไม่มี

เร่ืองที่ พบและงานนั้นมีลักษณะที่ เหมือนกนักบังานที่ เคยจดบันทกึว่ามีเร่ืองที่ พบ)  

ข้อสังเกตอื่ นอาจเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน เนื่ องจากข้อสังเกตนั้นอาจช่วยส านักงานใน  

การสบืสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่ พบ กล่าวในทางปฏบิัติว่าส านักงานสามารถสนับสนุนหรือ

น าไปใช้ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้ น (เช่น ในทุก ๆ งาน) หรือเน้นย ้าโอกาสของส านักงานที่ จะ

พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้น 

ก159. ส านักงานใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าเร่ืองที่ พบเร่ืองเดียวหรือเร่ืองอื่ น

หลายเร่ืองรวมกันที่ ท าให้เกิดข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพ ในการใช้ดุลยพินิจ

ส านักงานอาจจ าเป็นต้องค านึงถึงความส าคัญของเร่ืองที่ พบที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์  

ด้านคุณภาพ ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ การตอบสนอง หรือแง่มุมอื่ นของระบบการบริหารคุณภาพที่

เกี่ ยวข้องกัน ดุลยพินิจของส านักงานอาจส่งผลกระทบโดยปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่

เกี่ ยวข้องกับเร่ืองที่ พบ ในบางสถานการณ์ ส านักงานอาจพิจารณาความเหมาะสมที่ จะรับ

สารสนเทศเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับเร่ืองที่ พบเพื่ อพิจารณาว่าข้อบกพร่องมีอยู่หรือไม่ ไม่จ าเป็นว่าทุก ๆ 

เร่ืองที่ พบรวมถึงเร่ืองที่ พบในระดับงานจะเป็นข้อบกพร่อง 
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ก160. ตัวอย่างของปัจจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีส่ านักงานอาจพิจารณาในการก าหนดว่าเรื่องที่

พบวา่ท าใหเ้กิดขอ้บกพร่องหรือไม่ 

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพและการตอบสนอง 

• หากเร่ืองที่ พบเกี่ ยวข้องกบัการตอบสนอง 

o การตอบสนองมีการออกแบบอย่างไร ตัวอย่างเช่น ลักษณะของการตอบสนอง 

ความถี่ ของการเกิดเ ร่ืองที่ พบ (หากเกี่ ยว ข้อง) และความส าคัญของ 

การตอบสนองที่ เกี่ ยวข้องกนัต่อการจัดการความเสี่ ยงด้านคุณภาพและการบรรลุ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้อง  

o ลักษณะของความเสี่ ยงด้านคุณภาพกับการตอบสนองที่ เกี่ ยวข้องกัน และ

ขอบเขตของเร่ืองที่ พบบ่งชี้ ว่าความเสี่ ยงด้านคุณภาพยังไม่ถูกจัดการ 

o มีการตอบสนองอื่ นที่ จัดการกบัความเสี่ ยงด้านคุณภาพเร่ืองเดียวกันหรือไม่และ

มีเร่ืองที่ พบส าหรับการตอบสนองนั้นหรือไม่ 

ลักษณะของเร่ืองที่ พบและการแผ่กระจาย 

• ลักษณะของเร่ืองที่ พบ ตัวอย่างเช่น เร่ืองที่ พบที่ เกี่ ยวข้องกับการกระท าการและ

พฤติกรรมของผู้น าอาจมีนัยส าคัญเชิงคุณภาพที่ ส่งผลกระทบแผ่กระจายต่อระบบ 

การบริหารคุณภาพโดยรวม 

• เ ร่ืองที่ พบอื่ นหลายเร่ืองรวมกันบ่งชี้ ถึงแนวโน้มหรือประเด็นเชิงระบบหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น เร่ืองที่ พบในงานที่ คล้ายกันที่ ปรากฎต่องานหลายงานอาจบ่งบอกถึง

ประเดน็เชิงระบบ 

ขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผลและขอบเขตของเร่ืองที่ พบ 

•  ของเขตของกิจกรรมการติดตามผลจากเร่ืองที่ พบที่ เกดิขึ้น รวมถึงจ านวนหรือขนาดของ

การเลือก 

• ขอบเขตของเร่ืองที่ พบเกี่ ยวข้องกับการเลือกที่ ครอบคลุมด้วยกิจกรรมการติดตามผล

และเกี่ ยวข้องกับอัตราความเบี่ ยงเบนที่ คาดหวัง ตัวอย่างเช่น ในลักษณะของ 

การตรวจสอบงานอย่างละเอียด จ านวนของงานที่ ถูกเลือกซึ่ งมีเร่ืองที่ พบมีความสัมพันธ์

กับจ านวนงานที่ ถูกเลือกทั้งหมดและอัตราความเบี่ ยงเบนที่ คาดหวังที่ ก าหนดโดย

ส านักงาน 

ก161.  การประเมินผลเร่ืองที่ พบและการระบุข้อบกพร่องและการประเมินความรุนแรงและการแผ่

กระจายของข้อบกพร่องที่ พบ รวมถึงการสบืสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่ พบเป็นส่วนหนึ่ งของ

กระบวนการวนซ า้และไม่เป็นเส้นตรง  



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 72 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 

ตัวอย่างวิธีการประเมินผลเรื่องทีพ่บและการระบุขอ้บกพร่อง การประเมินขอ้บกพร่องที่พบ 

รวมถึงการสืบสวนหาตน้เหตุของขอ้บกพร่องที่พบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวนซ า้และ 

ไม่เป็นเสน้ตรง 

•  ในการสืบสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่ พบ ส านักงานอาจระบุสถานการณ์ที่ มี 

ความเหมือนกันกับสถานการณ์อื่ นที่ มีเร่ืองที่ พบที่ ไม่ถูกพิจารณาเป็นข้อบกพร่อง ดังนั้น

ส านักงานจึงปรับเปลี่ ยนการประเมินผลของเร่ืองที่ พบอื่ นและจัดประเภทเป็นข้อบกพร่อง 

•  ในการประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ พบ ส านักงานอาจระบุ

แนวโน้มหรือประเดน็เชิงระบบที่ มีความสัมพันธ์กับเร่ืองที่ พบอื่ นที่ ไม่ถูกพิจารณาเป็น

ข้อบกพร่อง ดังนั้ นส านักงานจึงปรับเปล่ียนการประเมินผลของเร่ืองที่ พบอื่ นและ 

จัดประเภทเป็นข้อบกพร่อง 

ก162. ผลของกิจกรรมการติดตามผล ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก และ

สารสนเทศอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง (เช่น กิจกรรมการติดตามผลของเครือข่ายหรือข้อร้องเรียนและ 

ข้อกล่าวหา) อาจแสดงให้เห็นสารสนเทศเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของกระบวนการติดตามผล

และแก้ไข ตัวอย่างเช่น ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกอาจให้

สารสนเทศเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพที่ ไม่ถูกระบุโดยกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของ

ส านักงาน ซึ่ งอาจเน้นย า้ถึงข้อบกพร่องในกระบวนการดังกล่าว 

การประเมินขอ้บกพร่องทีร่ะบุได ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  41) 

ก163. ปัจจัยที่ ส านักงานต้องค านึงถึงในการประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่

ระบุได้ รวมถึง 

• ลักษณะของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ รวมถึงแง่มุมของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานที่

เกี่ ยวกับข้อบกพร่องนั้น ไม่ว่าข้อบกพร่องนั้นอยู่ในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ หรือ  

การด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพหรือไม่ 

•  ในกรณีที่ ข้อบกพร่องที่ พบเกี่ ยวข้องกับการตอบสนอง มีการตอบสนองที่ ทดแทนได้หรือไม่

ที่ จัดการกบัความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องกบัการตอบสนองนั้น 

• สาเหตุของข้อบกพร่องที่ พบ 

• ความถี่ ของเร่ืองที่ ท าให้เกดิข้อบกพร่องที่ ระบุได้ และ  

• ขนาดของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ ความเร็วในการเกิดขึ้ น และระยะเวลาที่ เกิดขึ้ น และ

ผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพ 

ก164. ความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลของ

ระบบการบริหารคุณภาพที่ ปฏิบัติโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ

และหน้าที่ ความรับผิดชอบสงูสดุเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ 
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สาเหตุที่ ท าให้เกดิของข้อบกพร่องที่ ระบุไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  48(ก)) 

ก165. วัตถุประสงค์ของการสืบสวนสาเหตุของข้อบกพร่องที่ พบนั้น คือ เพื่ อที่ จะท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ

สถานการณ์ที่ ก่อให้เกดิข้อบกพร่องเพื่ อช่วยให้ส านักงาน  

• ประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ พบ และ 

• แก้ไขข้อบกพร่องที่ พบอย่างเหมาะสม 

การปฏิบัติงานวิเคราะห์สาเหตุครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติการประเมินการใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพจากหลักฐานที่ มีอยู่  

ก166. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการปฏิบัติงานเพื่ อท าความเข้าใจสาเหตุของข้อบกพร่องที่

ระบุไว้อาจส่งผลกระทบต่อลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน เช่น  

•  ความซับซ้อนและลักษณะการด าเนินงานของส านักงาน 

•  ขนาดของส านักงาน 

•  การแผ่กระจายทางภมูิศาสตร์ของส านักงาน 

•  วิธีการจัดโครงสร้างของส านักงานหรือขอบเขตที่ ส านักงานมุ่งเน้นให้ความส าคัญหรือรวม

ศูนย์กระบวนการหรือกจิกรรมต่าง ๆ  

ตัวอย่างลักษณะของขอ้บกพร่องที่ระบุไดแ้ละความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้ นและลักษณะและ

สถานการณข์องส านกังานทีอ่าจส่งผลกระทบต่อลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวธีิการทีจ่ะ

ท าความเขา้ใจสาเหตุของขอ้บกพร่องทีร่ะบุได ้

•  ลักษณะของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ : วิธีการของส านักงานเพื่ อท าความเข้าใจสาเหตุของ

ข้อบกพร่องที่ ระบุได้อาจมีความแม่นย ามากขึ้น ในสถานการณ์เมื่ อรายงานที่ เกี่ ยวกับ

การตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่ จดทะเบียนถูกเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสมหรือ

ข้อบกพร่องที่ ระบุได้เกี่ ยวกบัการกระท าและพฤติกรรมของผู้น าที่ เกี่ ยวข้องกบัคุณภาพ  

•  ความรุนแรงที่ อาจเกิดขึ้ นของข้อบกพร่องที่ ระบุได้  : วิธีการของส านักงานเพื่ อ 

ท าความเข้าใจในสาเหตุของข้อบกพร่องที่ ระบุได้อาจมีความแม่นย ามากขึ้ น  

ในสถานการณ์เมื่ อข้อบกพร่องถูกระบุผ่านงานหลาย ๆ งานหรือมีการบ่งบอกว่า

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติมีอตัราความเสี่ ยงสงูในการไม่ปฏบิัติตาม 

•  ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน  

o  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนน้อยที่ มีที่ ตั้งเพียงแห่งเดียว วิธีการของ

ส านักงานที่ จะท าความเข้าใจสาเหตุของข้อบกพร่องที่ ระบุได้อาจเป็นแบบง่าย 

เนื่ องจากสารสนเทศที่ ใช้ในการท าความเข้าใจอาจสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ

ชัดเจน และสาเหตุอาจมีความชัดเจนมากขึ้น  
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o  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนมากที่ มีที่ ตั้งหลายแห่ง วิธีการของส านักงาน

เพื่ อท าความเข้าใจสาเหตุของข้อบกพร่องที่ ระบุได้อาจรวมถึง การใช้กลุ่ม

บุคคลที่ ผ่านการฝึกอบรมพิเศษเกี่ ยวกับการสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่อง

ที่ ระบุได้โดยเฉพาะ และการพัฒนาวิธีการด้วยกระบวนการที่ มีแบบแผนมาก

ขึ้นในการระบุหาสาเหตุ  

ก167. ในการสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ ส านักงานอาจพิจารณาว่าเหตุใดข้อบกพร่องจึง  

ไม่เกดิขึ้นกบัสถานการณ์อื่ นที่ มีลักษณะคล้ายกนักบัเร่ืองที่ เกี่ ยวกบัข้อบกพร่องที่ ระบุได้ สารสนเทศ

นั้นอาจมีประโยชน์ในการพิจารณาวิธกีารในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ ระบุได้  

ตัวอย่างเมื่อไม่พบขอ้บกพร่องในสถานการณ์อื่ นที่ มีลักษณะคล้ายกัน และสารสนเทศนี้ จะช่วย

ส านักงานในการสบืสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ ระบุได้อย่างไร  

ส านักงานอาจพิจารณาว่าเป็นข้อบกพร่องที่ มีอยู่ เนื่ องจากมีเร่ืองที่ พบคล้ายกันได้เกิดขึ้นกบังาน

หลาย ๆ งาน อย่างไรกต็าม เร่ืองที่ พบนั้นไม่เกิดขึ้นในงานอื่ น ๆ หลายงานที่ อยู่ในประชากร

เดียวกันกับที่ ถูกตรวจสอบ ซึ่ งในงานที่ มีลักษณะตรงกันข้าม ส านักงานให้ข้อสรุปว่าสาเหตุของ

ข้อบกพร่องที่ ระบุได้ว่าเป็นการขาดความมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน

ในขั้นตอนที่ ส าคัญของงาน  

ก168. การระบุสาเหตุโดยเฉพาะได้อย่างเหมาะสมอาจสนับสนุนกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องที่ ระบุได้

ของส านักงาน  

ตวัอย่างของการระบุสาเหตุโดยเฉพาะไดอ้ย่างเหมาะสม  

ส านักงานอาจระบุว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินมีความล้มเหลวที่ จะได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีเมื่ อการใช้ข้อ

สมมติของผู้บริหารมีการใช้ดุลยพินิจในระดับสูง ซึ่ งส านักงานสังเกตเห็นว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

เหล่านี้ ไม่ใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม โดยสาเหตุที่ อ้างอิงของ

ประเด็นนี้ อาจเกี่ ยวกับอีกเร่ืองหนึ่ ง เช่น สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ ไม่ได้ส่งเสริมสมาชิก 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ จะตั้งค าถามกับกลุ่มบุคคลผู้มีอ านาจเหนือกว่า หรือไม่ก าหนดแนวทางอย่าง

เพียงพอในการควบคุมดูแลและสอบทานงานที่ ปฏบิัติ 

ก169.  นอกจากการสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ ระบุได้แล้ว ส านักงานอาจสืบสวนหาสาเหตุของ 

ข้อบ่งชี้ เชิงบวกที่ อาจแสดงให้เหน็ถึงโอกาสในการพัฒนาส าหรับส านักงาน หรือการปรับปรุงระบบ

การบริหารคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้น  

การตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่ ระบุได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  42) 

ก170. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการแก้ไขอาจขึ้นอยู่กบัหลายปัจจัย รวมถึง 

• สาเหตุต่าง ๆ 
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• ความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ ระบุได้และระดับความรุนแรงที่

ข้อบกพร่องนั้นจะต้องได้รับการจัดการ 

• ประสิทธิภาพของการแก้ไขในการจัดการสาเหตุของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ เช่น ส านักงาน

จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขหนึ่ งกระบวนการหรือมากกว่าเพื่ อให้สามารถระบุสาเหตุของ

ข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือจ าเป็นต้องมีการแก้ไขชั่วคราวจนกว่าส านักงานจะ

สามารถหาการแก้ไขที่ มีประสทิธผิลมากกว่ามาปฏบิัติได้ 

ก171. ในบางสถานการณ์ การแก้ไขอาจรวมถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่ มเติมหรือ 

อาจเพิ่ มเติมหรือแก้ไขความเสี่ ยงด้านคุณภาพหรือการตอบสนอง เนื่ องจากพิจารณาว่าเรื่ องเหล่านี้

ไม่เหมาะสม 

ก172. ในบางสถานการณ์เมื่ อส านักงานพิจารณาว่าสาเหตุของข้อบกพร่องที่ ระบุได้เกี่ ยวกับทรัพยากรที่

ได้มาจากผู้ให้บริการ ส านักงานอาจ 

• พิจารณาว่าจะใช้ทรัพยากรที่ ได้มาจากผู้ให้บริการต่อไปหรือไม่ 

• สื่ อสารเร่ืองดังกล่าวกบัผู้ให้บริการ 

ส านักงานรับผิดชอบในการจัดการผลกระทบของข้อบกพร่องที่ ระบุได้เกี่ ยวกบัทรัพยากรที่ ได้มาจาก

ผู้ให้บริการต่อระบบการบริหารคุณภาพและกระท าการป้องกันข้อบกพร่องจากการเกิดขึ้นซ ้ากับ

ระบบการบริหารคุณของส านักงาน อย่างไรกต็าม โดยปกติแล้วส านักงานไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อ

การแก้ไขข้อบกพร่องที่ ระบุได้ในฐานะผู้ให้บริการหรือการสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ ระบุ

ได้ของผู้ให้บริการเพิ่ มเติม 

เร่ืองที่ พบเกี่ ยวกบังานที่ เฉพาะเจาะจง (อ้างถึงย่อหน้าที่  45) 

ก173. ในสถานการณ์ที่ วิธีปฏิบัติงานถูกละเลยหรือถูกรายงานว่ามีความไม่เหมาะสม ส านักงานจะต้อง

กระท าการดังนี้  

• ปรึกษาหารือกบักลุ่มบุคคลที่ ที่ เหมาะสมเกี่ ยวกบัการกระท าที่ เหมาะสม 

• หารือประเดน็ปัญหากบัฝ่ายบริหารของกจิการหรือผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล 

• ปฏบิัติงานในส่วนของกระบวนการที่ ถูกละเลยไป 

การกระท าการของส านักงานไม่ได้ท าให้ส านักงานสามารถลดหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกระท า

การเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับเร่ืองที่ พบในบริบทของระบบการบริหารคุณภาพได้ รวมถึงการประเมินผล

เร่ืองที่ พบเพื่ อระบุข้อบกพร่อง และเมื่ อมีข้อบกพร่องเกิดขึ้ น ต้องสืบสวนหาสาเหตุของ

ข้อบกพร่องที่ ระบุได้ 

การสือ่สารอย่างต่อเนือ่งเกีย่วกบัการติดตามผลและแกไ้ข (อ้างถึงย่อหน้าที่  46) 

ก174. สารสนเทศเกี่ ยวกับการติดตามผลและแก้ไขที่ ถูกสื่ อสารไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับ

มอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดในระบบการบริหารคุณภาพอาจถูก
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สื่ อสารทนัททีี่ เกดิขึ้นหรือเป็นระยะ ๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นอาจใช้สารสนเทศในหลาย ๆ ทาง 

ตัวอย่างเช่น 

•  เป็นเกณฑส์ าหรับการสื่ อสารเพิ่ มเติมไปยังบุคลากรเกี่ ยวกบัความส าคัญของคุณภาพ  

•  เพื่ อดูแลความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลส าหรับหน้าที่ ของตนตามที่ ได้รับมอบหมาย  

•  เพื่ อระบุความกงัวลที่ ส าคัญเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพอย่างทนัเวลา  

 สารสนเทศให้เกณฑ์ในการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพและข้อสรุปที่ เกี่ ยวข้องตามที่

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  53-54 

ขอ้ก าหนดของเครือข่ายและบริการของเครือข่าย (อ้างถึงย่อหน้าที่  48) 

ก175. ในบางสถานการณ์ส านักงานอาจด าเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่ งของเครือข่าย เครือข่ายอาจมี

ข้อก าหนดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรืออาจมีบริการหรือทรัพยากรที่

ส านักงานอาจเลือกที่ จะน าไปปฏิบัติหรือใช้ในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการ

ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานได้ ข้อก าหนดหรือบริการดังกล่าวอาจมีวัตถุประสงค์

เพื่ อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอของส านักงานต่าง ๆ ที่ อยู่ภายในเครือข่าย 

ขอบเขตของเครือข่ายในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ และ  

การตอบสนองที่ เป็นเร่ืองทั่วไประหว่างเครือข่ายให้กับส านักงาน จะขึ้ นอยู่กับข้อตกลงของ

ส านักงานกบัเครือข่าย 

ตวัอย่างขอ้ก าหนดของเครือข่าย  

• ข้อก าหนดส าหรับส านักงานในการเพิ่ มวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหรือความเสี่ ยง 

ด้านคุณภาพในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานที่ เป็นเร่ืองทั่วไประหว่าง

ส านักงานเครือข่าย 

• ข้อก าหนดส าหรับส านักงานรวมถึงการตอบสนองในระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงานที่ เป็นเร่ืองทั่วไประหว่างส านักงานเครือข่าย การตอบสนองดังกล่าวที่

เครือข่ายออกแบบอาจครอบคลุมนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของเครือข่ายที่ ระบุบทบาทใน

การเป็นผู้น าและหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่ งรวมถึงวิธกีารที่ ส านักงานจะมอบอ านาจและ

หน้าที่ ความรับผิดชอบภายในส านักงาน หรือทรัพยากร เช่น วิธีการที่ เครือข่ายพัฒนา

ส าหรับการปฏบิัติงานหรือระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ข้อก าหนดว่าส านักงานจะอยู่ภายใต้กระบวนการติดตามของเครือข่าย โดยกระบวนการ

ติดตามนี้อาจเกี่ ยวข้องกับข้อก าหนดของเครือข่าย (เช่น การติดตามผลว่าส านักงานได้

มีการน าวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของเครือข่ายไปใช้อย่างเหมาะสม) หรืออาจเกี่ ยวข้องกับ

ระบบการบริหารคุณภาพโดยทั่วไปของส านักงาน 

ตวัอย่างของบริการของเครือข่าย 

•  การบริการหรือทรัพยากร ซึ่ งเป็นตัวเลือกส าหรับส านักงานที่ จะน ามาใช้ในระบบ 

การบริหารคุณภาพหรือการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมฝึกอบรมโดยสมัครใจ หรือ  
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การใช้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หรือผู้ เชี่ ยวชาญภายในเครือข่าย หรือการใช้

ศูนย์บริการที่ จัดตั้งขึ้ นในระดับเครือข่าย หรือส านักงานเครือข่ายอื่ น หรือกลุ่มของ

ส านักงานเครือข่าย  

ก176. เครือข่ายอาจก าหนดความรับผิดชอบของส านักงานในการน าข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการ

ของเครือข่ายไปปฏบิัติ 

ตัวอย่างของความรับผิดชอบของส านักงานในการน าขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่ายไปปฏิบติั 

•  ส านักงานถูกก าหนดให้ต้องมีโครงสร้างพื้ นฐานทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและ

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภทเพื่ อสนับสนุนระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ ได้รับจากเครือข่ายซึ่ งส านักงานใช้ในระบบการบริหารคุณภาพ 

•  ส านักงานต้องจัดให้มีการอบรมอย่างทั่วถึงทั้งส านักงานเกี่ ยวกับวิธีการที่ ได้รับจาก

เครือข่าย รวมถึงเมื่ อวิธกีารมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  

ก177. ความเข้าใจของส านักงานเกี่ ยวกับข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย และ 

ความรับผิดชอบของส านักงานที่ เกี่ ยวข้องกบัการน าข้อก าหนดไปปฏบิัติอาจได้รับจากการสอบถาม

หรือเอกสารหลักฐานที่ ได้รับจากเครือข่ายเกี่ ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ เช่น  

• การก ากบัดูแลและผู้น าของเครือข่าย 

• วิธีปฏิบัติที่ เครือข่ายออกแบบ น าไปปฏิบัติ และด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดของเครือข่าย

หรือบริการของเครือข่าย 

• วิธีการที่ เครือข่ายใช้ในการระบุและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงที่ กระทบต่อข้อก าหนดของ

เครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย หรือสารสนเทศอื่ น ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงมาตรฐานวิชาชีพ

หรือสารสนเทศที่ บ่งชี้ถึงข้อบกพร่องในข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย 

วิธีการที่ เครือข่ายใช้ในการติดตามความเหมาะสมของข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่าย อาจรวมถึงกจิกรรมการติดตามผลของส านักงานเครือข่ายและกระบวนการของเครือข่าย

ในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ ระบุได้ 

ขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายในระบบการบริหารคณุภาพของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  49) 

ก178. ลักษณะของข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายเป็นเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ 

การกระท าการหรือการไม่กระท าการในการระบุและการประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพ 

ตวัอย่างขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีท่ าใหเ้กิดความเสีย่งดา้นคณุภาพ  

เครือข่ายอาจก าหนดให้ส านักงานใช้งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการตอบรับและ 

การคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใน
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เครือข่าย ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถ

จัดการกับเร่ืองในทางกฎหมายหรือข้อบังคับของแต่ละประเทศที่ ต้องให้ส านักงานเป็น 

ผู้พิจารณาการตอบรับและการคงไว้ซึ่ งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ  

ก179. วัตถุประสงค์ของข้อก าหนดของเครือข่ายอาจรวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ มีคุณภาพอย่าง

สม ่าเสมอระหว่างส านักงานเครือข่าย ส านักงานอาจถูกเครือข่ายคาดหวังที่ จะน าข้อก าหนดของ

เครือข่ายมาใช้ อย่างไรกต็าม ส านักงานอาจต้องน าข้อก าหนดของเครือข่ายมาปรับเปล่ียนหรือ

เพิ่ มเติมเพื่ อให้เหมาะสมกบัลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ ให้บริการ 

ตวัอย่างขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีอ่าจตอ้งน ามาใชห้รือเพ่ิมเติม 

ข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่าย 

วิธทีี่ ส านักงานน าข้อก าหนดของเครือข่ายหรือ

บริการของเครือข่ายมาใช้หรือเพิ่ มเติม 

เค รื อ ข่ ายก า หนดใ ห้ส านั ก ง า น ร วม 

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพเฉพาะเร่ืองใน

ระบบการบริหารคุณภาพ ดังนั้นส านักงาน

ทั้ งหมดในเครือข่ายจึงต้องจัดการกับ

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพนั้น 

ส านักงานรวมความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่ เครือข่าย

ก าหนดเป็นส่วนหนึ่ งของการระบุและประเมิน

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ 

ส านักงานออกแบบและน าการตอบสนองไป

ปฏิบัติเพื่ อจัดการกับความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่

เครือข่ายก าหนด 

เครือข่ายก าหนดให้ส านักงานออกแบบ

และน าการตอบสนองไปปฏบิัติ 

ส านักงานจะพิจารณาเร่ืองเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่ งของ

การออกแบบและการน าการตอบสนองมาไป

ปฏบิัติ 

• การตอบสนองนั้นจัดการกับความเสี่ ยงด้าน

คุณภาพใด 

•  กา รตอบสนองที่ เ ค รื อ ข่ า ยก าหนดจะ 

ถูกรวมเข้าไปในระบบการบริหารคุณภาพ

ของส านักงานตามลักษณะและสถานการณ์

ของส านักงาน ซึ่ งอาจรวมถึ งแนว ทาง 

การตอบสนองที่ สะท้อนถึ งลักษณะและ

สถานการณ์ของส านักงานและงานที่ ให้บริการ 

(เช่น การปรับแต่งวิธีการเพื่ อรวมเ ร่ือง

เกี่ ยวกบักฎหมายหรือข้อบังคับ) 

ส านักงานใช้กลุ่มบุคคลจากส านักงาน

เครือข่ายอื่ นเป็นผู้ สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม 

ส านั กง านก าหนดนโยบายหรือวิ ธีปฏิบั ติ ที่

ก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานยืนยันกับผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่ม (เช่น ส านักงานเครือข่าย
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ข้อก าหนดของเครือข่ายที่ มีอยู่ผลักดันให้

เกิดความเป็นเอกภาพในระดับสูงผ่าน

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน

เครือข่าย 

ข้อก าหนดของเครือข่ายรวมถึงหลักเกณฑ์

โดยเฉพาะเจาะจงที่ ใช้กับกลุ่มบุคคลที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานซึ่ งเป็นส่วน

หนึ่ งในการตรวจสอบกลุ่มกจิการ  

อื่ น ) โ ด ยบุ ค ค ลที่ ไ ด้ รั บ มอบหม า ย ไ ป ยั ง

ส่วนประกอบตรงตามหลักเกณฑ์เฉพาะตามที่

ก าหนดในข้อก าหนดของเครือข่าย 

ก180. ในบางสถานการณ์ ในการปรับหรือเพิ่ มเติมข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย 

ส านักงานอาจระบุการปรับปรุงที่ เป็นไปได้ส าหรับข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย 

และอาจสื่ อสารการปรับปรุงนี้ ไปยังเครือข่าย 

กิจกรรมการติดตามผลเกีย่วกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานที่ปฏิบัติโดยเครือข่าย (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  50(ค)) 

ก181. ผลลัพธ์จากกระบวนการติดตามผลของเครือข่ายต่อระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานนั้น

อาจรวมถึงสารสนเทศต่อไปนี้  เช่น 

• รายละเอยีดของกระบวนการติดตามผล รวมถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต 

• เร่ืองที่ พบ ข้อบกพร่องที่ ระบุได้ และข้อสังเกตอื่ นเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน (เช่น ผลลัพธ์ด้านบวกหรือโอกาสของส านักงานที่ จะปรับปรุง หรือท าให้ระบบ

การบริหารคุณภาพดีย่ิงขึ้น) และ  

• การประเมินผลของเครือข่ายเกี่ ยวกับสาเหตุของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ ผลกระทบที่ ประเมิน

ไว้ของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ และข้อแนะน าเกี่ ยวกบัการแก้ไข 

กิจกรรมการติดตามผลทีป่ฏิบติัโดยเครือข่ายผ่านส านกังานเครือข่าย (อ้างถึงย่อหน้าที่  51(ข)) 

ก182. สารสนเทศจากเครือข่ายเกี่ ยวกับผลลัพธ์โดยรวมของกิจกรรมการติดตามผลของเครือข่ายผ่าน

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานเครือข่ายอาจเป็นการรวมหรือเป็นการสรุปสารสนเทศ

ตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  ก181 รวมถึงแนวโน้มและประเดน็ทั่วไปของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ผ่าน

เครือข่าย หรือผลลัพธด้์านบวกที่ อาจน ามาท าซ า้ในเครือข่าย สารสนเทศดังกล่าวอาจ  

• ใช้โดยส านักงาน 

o ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงด้านคุณภาพ  

o เป็นส่วนหนึ่ งของสารสนเทศอื่ นที่ มีความเกี่ ยวข้อง ซึ่ งส านักงานใ ช้พิจารณาใน 

การประเมินว่าข้อบกพร่องมีอยู่ตามข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่ายนั้นที่ ส านักงานได้ใช้ในระบบการบริหารคุณภาพหรือไม่  
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• ถูกสื่ อสารไปยังผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ เพื่ อพิจารณาเกี่ ยวกับ

ทักษะความรู้ และความสามารถของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจากส านักงาน

เครือข่าย ซึ่ งเป็นผู้ ที่ อยู่ภายใต้ข้อก าหนดทั่วไปของเครือข่าย (เช่น วัตถุประสงค์  

ด้านคุณภาพทั่วไป ความเสี่ ยงด้านคุณภาพและการตอบสนอง) 

ก183. ในบางสถานการณ์ ส านักงานอาจได้รับสารสนเทศจากเครือข่ายเกี่ ยวกับข้อบกพร่องที่ ระบุได้ใน

ระบบการบริหารคุณภาพของเครือข่ายส านักงานที่ ส่งผลกระทบต่อส านักงาน เครือข่ายอาจ

รวบรวมสารสนเทศจากส านักงานเครือข่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างละเอียด โดย

หน่วยงานภายนอกเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานเครือข่าย ในบางกรณี กฎหมาย

หรือข้อบังคับของประเทศที่ มีผลบังคับอาจป้องกันการแบ่งปันสารสนเทศของเครือข่ายกับ

ส านักงานเครือข่ายอื่ น หรืออาจจ ากดัสารสนเทศที่ มีความเฉพาะเจาะจง 

ก184. ในสถานการณ์ที่ เครือข่ายไม่ได้ให้สารสนเทศเกี่ ยวกับผลลัพธ์โดยรวมของกิจกรรมการติดตามผล

ของเครือข่ายผ่านส านักงานเครือข่าย ส านักงานอาจกระท าการเพิ่ มเติม เช่น 

• หารือเร่ืองดังกล่าวกบัเครือข่าย และ 

• ประเมินผลกระทบที่ มีต่องานของส านักงาน และสื่ อสารผลกระทบนั้นให้กบักลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ขอ้บกพร่องในขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีร่ะบุไดโ้ดยส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  52) 

ก185.  นอกจากข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายที่ ส านักงานใช้จะถือเป็นส่วนหนึ่ งของ

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานแล้ว ยังถือว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานบริหาร

คุณภาพฉบับนี้ เกี่ ยวกบัการติดตามผลและแก้ไข ข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย

อาจถูกติดตามผลโดยเครือข่าย ส านักงาน หรือทั้งสองร่วมกนั 

ตวัอย่างเมือ่ขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายถกูติดตามโดยเครือข่ายและส านกังาน 

เครือข่ายอาจกระท าการติดตามผลที่ ระดับเครือข่ายด้วยวิธีการทั่วไป ส านักงานยังติดตามการที่

สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานน าวิธกีารไปปฏบิัติผ่านการตรวจสอบงานอย่างละเอยีดด้วย  

ก186. ในการออกแบบและการน าแก้ไขไปปฏิบัติ เพื่ อตอบสนองต่อผลกระทบจากข้อบกพร่องที่ ระบุได้ใน

ข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย ส านักงานอาจ  

•  ท าความเข้าใจการแก้ไขที่ เครือข่ายวางแผนไว้  รวมถึงการที่ ส านักงานมีหน้าที่  

ความรับผิดชอบในการน าการแก้ไขไปปฏบิัติหรือไม่ และ 

•  พิจารณาการแก้ไขเพิ่ มเติมที่ จ าเป็นต่อส านักงาน เพื่ อตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่ ระบุได้ 

และสาเหตุที่ เกี่ ยวข้อง เช่น 

o  เครือข่ายไม่ได้ด าเนินการแก้ไขที่ เหมาะสม หรือ  

o  การแก้ไขของเครือข่ายจะต้องใช้เวลาในการตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่ ระบุได้ 

อย่างมีประสิทธภิาพ 
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การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  53) 

ก187. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกบั

ระบบการบริหารคุณภาพอาจได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่ นในการปฏิบัติการประเมินผล 

อย่างไรกต็าม บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบ

สูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพยังคงมีหน้าที่ ความรับผิดชอบและความรับผิดชอบ

เกี่ ยวกบัการประเมินผล 

ก188. การประเมินผล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง อาจขึ้นกับสถานการณ์ของส านักงานและอาจตรงกันกับ

รอบปีบัญชีของส านักงาน หรือการเสรจ็สิ้นของวงจรการติดตามผลประจ าปี  

ก189. สารสนเทศที่ เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึง

สารสนเทศที่ สื่ อสารกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่  

ความรับผิดชอบสงูสดุเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพตามย่อหน้าที่  46 

ตัวอย่างการปรับให้เหมาะสมที่แสดงให้เห็นว่าสารสนเทศที่ให้หลักเกณฑ์ส าหรับ 

การประเมินผลระบบการบริหารคณุภาพอาจไดร้บัมาอย่างไร 

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนน้อย  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ 

อาจเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการติดตามผลและแก้ไข และทราบถึงสารสนเทศที่ สนับสนุน 

การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ 

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนมาก บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ 

อาจจ าเป็นต้องก าหนดกระบวนการรวบรวม สรุป และสื่ อสารสารสนเทศที่ จ าเป็น 

ในการประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ  

การสรุปผลของระบบการบริหารคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  54) 

ก190.  ในบริบทของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  มีเจตนาให้การด าเนินการของระบบโดยรวมช่วย

ให้ส านักงานเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ

ได้ ทั้งนี้  ในการสรุปของระบบการบริหารคุณภาพ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพอาจใช้ผลลัพธ์

ที่ ได้มาจากกระบวนการติดตามผลและแก้ไขในการพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้   

•  ความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ และผลกระทบของการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ 

•  การแก้ไขได้ถูกออกแบบและน าไปปฏิบัติโดยส านักงานหรือไม่ และการด าเนินการแก้ไข

น าไปปฏบิัติในช่วงเวลาของการประเมินได้อย่างมีประสทิธผิลหรือไม่ และ 
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•  ผลกระทบของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ในระบบการบริหารคุณภาพได้ถูกแก้ไขให้ถูกต้อง

อย่างเหมาะสมหรือไม่ เช่น การกระท าการเพิ่ มเติมตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  45  

ได้น าไปปฏบิัติหรือไม่  

ก191.  อาจมีสถานการณ์ที่ มีข้อบกพร่องที่ ระบุได้ที่ มีผลกระทบรุนแรง (รวมทั้งข้อบกพร่องที่ ระบุได้ที่ มี

ผลกระทบรุนแรงและแผ่กระจาย) ซึ่ งได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และผลกระทบนั้นได้ถูกแก้ไข 

ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งที่ มีการประเมินผล ในกรณีดังกล่าว บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับ

มอบหมายให้มีความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหาร

คุณภาพอาจสรุปว่าระบบการบริหารคุณภาพได้ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า

ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพแล้ว 

ก192. ข้อบกพร่องที่ ระบุได้อาจมีผลกระทบแบบแผ่กระจายในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และ 

การด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ ตัวอย่างเช่น  

• เมื่ อข้อบกพร่องส่งผลกระทบกับหลายองค์ประกอบหรือในส่วนต่าง ๆ ของระบบ 

การบริหารคุณภาพ 

• เมื่ อข้อบกพร่องถูกจ ากัดเฉพาะองค์ประกอบเดียวหรือเฉพาะมุมมองเดียวของระบบ 

การบริหารคุณภาพ แต่ข้อบกพร่องนั้นเป็นเรื่ องพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ 

• เมื่ อข้อบกพร่องส่งผลกระทบกับหลายหน่วยธุรกิจหรือหลายที่ ตั้ งทางภูมิศาสตร์ของ

ส านักงาน 

• เมื่ อข้อบกพร่องถูกจ ากดัเพียงหน่วยธุรกจิเดียวหรือที่ ตั้งทางภมูิศาสตร์เดียว แต่หน่วยธุรกิจ

หรือที่ ตั้งทางภมูิศาสตร์ที่ ได้รับผลกระทบนั้นเป็นพื้นฐานในภาพรวมของส านักงาน 

• เมื่ อข้อบกพร่องส่งผลกระทบเป็นส่วนส าคัญต่องานบางประเภทหรือลักษณะของ 

งานบางอย่าง  

ตวัอย่างของขอ้บกพร่องทีร่ะบุไดซึ้ง่พิจารณาแลว้อาจรุนแรงแต่ไม่แผ่กระจาย 

ส านักงานพบข้อบกพร่องในส านักงานภูมิภาคขนาดเลก็ เป็นข้อบกพร่องที่ เกี่ ยวข้องกับการไม่

ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานจ านวนมาก ส านักงานพิจารณาว่าวัฒนธรรมใน

ส านักงานภูมิภาคเป็นสาเหตุของข้อบกพร่องที่ พบ โดยเฉพาะเร่ืองการกระท าการและ

พฤติกรรมของผู้น าในส านักงานภูมิภาคซึ่ งมุ่งเน้นให้ความส าคัญทางการเงินมากเกิ นไป 

ส านักงานพิจารณาว่าผลกระทบจากข้อบกพร่องที่ ระบุได้นั้น 

•  มีความรุนแรง เนื่ องจากมีความเกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมของส านักงานภูมิภาคและ 

การปฏบิัติตามนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานในภาพรวม และ 

•  ไม่แผ่กระจาย เนื่ องจากผลกระทบถูกจ ากดัเพียงส านักงานภมูิภาคขนาดเล็ก 
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ก193. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสงูสุดเกี่ ยวกับ

ระบบการบริหารคุณภาพอาจสรุปว่าระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้ช่วยให้ส านักงานเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ ในบางสถานการณ์

เมื่ อข้อบกพร่องที่ ระบุได้มีความรุนแรงและแผ่กระจาย การกระท าการเพื่ อแก้ไขข้อบกพร่องที่ ระบุ

ได้ไม่มีความเหมาะสม และผลกระทบของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม  

ตวัอย่างของขอ้บกพร่องทีร่ะบุไดซึ้ง่พิจารณาแลว้อาจรุนแรงและแผ่กระจาย 

ส านักงานระบุข้อบกพร่องในส านักงานภูมิภาค โดยเป็นส านักงานขนาดใหญ่ที่ สุด และมีหน้าที่

สนับสนุนทางการเงิน การด าเนินงาน และด้านเทคนิคให้กับส านักงานในภูมิภาคทั้งหมด 

ข้อบกพร่องที่ ระบุได้ที่ เกี่ ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน

จ านวนมาก ส านักงานพิจารณาว่าวัฒนธรรมในส านักงานภูมิภาคเป็นสาเหตุของข้อบกพร่องที่

พบ โดยเฉพาะเร่ืองการกระท าการและพฤติกรรมของผู้น าในส านักงานภูมิภาคซึ่ งมุ่งเน้นโดยให้

ความส าคัญทางการเงินมากเกนิไป ส านักงานตัดสนิใจว่าผลกระทบจากข้อบกพร่องที่ พบนั้น 

•  มีความรุนแรง เนื่ องจากมีความเกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมของส านักงานภูมิภาคและ  

การปฏบิัติตามนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานในภาพรวม และ  

•  แผ่กระจาย เนื่ องจากส านักงานภูมิภาคเป็นส านักงานที่ มีขนาดใหญ่ที่ สุด และมีหน้าที่

ให้การสนับสนุนกับส านักงานอื่ นเป็นจ านวนมาก และการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือ 

วิธปีฏบิัติของส านักงานอาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อส านักงานอื่ น 

ก194. ส านักงานอาจต้องใช้ระยะเวลาส าหรับการแก้ไขข้อบกพร่องที่ ระบุได้ซึ่ งมีความรุนแรงและ 

แผ่กระจาย ในขณะที่ ส านักงานยังคงด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ ระบุได้ การแผ่กระจายของ

ข้อบกพร่องที่ ระบุได้อาจถูกท าให้น้อยลง และถูกตัดสินใจว่าข้อบกพร่องที่ ระบุได้ยังคงมี 

ความรุนแรง แต่ไม่มีความรุนแรงและแผ่กระจายอีกต่อไป ในกรณีนั้น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่

ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหาร

คุณภาพอาจสรุปว่าระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ส านักงานเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ ยกเว้นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อบกพร่องที่ ระบุได้

ซึ่ งมีขนาดรุนแรงแต่ผลกระทบไม่แผ่กระจายในการออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการ

ในระบบการบริหารคุณภาพ  

ก195. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดให้ส านักงานได้รับรายงานความเชื่ อมั่น เร่ือง

ความเป็นอสิระเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ หรือกดีกนัไม่ให้ส านักงานกระท าการดังกล่าว 

การด าเนินการโดยทนัทีและอย่างเหมาะสม และการสือ่สารเพ่ิมเติม (อ้างถึงย่อหน้าที่  55) 

ก196. ในบางสถานการณ์เมื่ อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่  

ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพไปถึงข้อสรุปตามที่ อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  

54(ข) หรือ 54(ค) การที่ ส านักงานมีการด าเนินการโดยทนัทแีละอย่างเหมาะสมอาจรวมถึง 
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•   มาตรการเพื่ อสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านการมอบหมายทรัพยากรมากขึ้ น หรือ 

การพัฒนาแนวปฏิบัติให้มากขึ้ น และเพื่ อยืนยันว่ารายงานที่ ส านักงานเผยแพร่ 

มีความเหมาะสมในสถานการณ์นั้น จนกระทั่งเมื่ อถึงเวลาที่ ข้อบกพร่องที่ ระบุได้ถูกแก้ไข 

และการสื่ อสารมาตรการให้กบักลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

•   เข้ารับค าแนะน าด้านกฎหมาย 

ก197. ในบางสถานการณ์ส านักงานอาจมีหน่วยงานบริหารอิสระที่ ไม่ได้เป็นผู้บริหารก ากับดูแลของ

ส านักงาน ในสถานการณ์นั้น การสื่ อสารอาจรวมถึงการรายงานให้ทราบต่อหน่วยงานบริหารอสิระ 

ก198. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่อาจมีความเหมาะสมส าหรับส านักงานในการสื่อสารกับ กลุ่ม

บุคคลภายนอกเกีย่วกบัการประเมินผลระบบการบริหารคณุภาพ 

•   เมื่ อส านักงานเป็นส่วนหนึ่ งของเครือข่าย  

•   เมื่ อส านักงานเครือข่ายอื่ นใช้ผลการปฏิบัติงานของส านักงาน ตัวอย่างเช่น กรณี 

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

•   เมื่ อส านักงานเผยแพร่รายงานซึ่ งส านักงานพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเนื่ องจาก 

ความผิดพลาดของระบบการบริหารคุณภาพ และจ าเป็นต้องแจ้งฝ่ายบริหารหรือ 

ผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลของกจิการ 

•   เมื่ อกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้ส านักงานสื่ อสารไปยังหน่วยงานก ากับดูแลหรือ

หน่วยงานที่ ออกกฎระเบียบ 

การประเมินผลการปฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  56) 

ก199. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของบุคคล ในการพิจารณา 

ผลการปฏบิัติงานของบุคคลต่าง ๆ ส านักงานอาจพิจารณาถึง 

• ผลของกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานในส่วนต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพ

ที่ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบบุคคลนั้น ในบางสถานการณ์ ส านักงานอาจก าหนด

เป้าหมายให้บุคคลนั้นและเปรียบเทียบผลของกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานกับ

เป้าหมายดังกล่าว 

• การกระท าการโดยบุคคลนั้นในการตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่ ระบุได้ที่ เกี่ ยวกับหน้าที่

ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการด าเนินการดังกล่าวอย่างทันต่อเวลาและ 

มีประสทิธผิล 
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ตัวอย่างการปรับใหเ้หมาะสมทีแ่สดงว่าส านักงานอาจด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ไดอ้ย่างไร 

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนน้อย  ส านักงานอาจว่าจ้างผู้ ให้บริการเพื่ อ 

ท าการประเมินผล หรือผลของกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานอาจให้ข้อบ่งชี้

เกี่ ยวกบัผลการปฏบิัติงานของบุคคลดังกล่าว 

•  ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนมาก การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจด าเนินการ

โดยสมาชิกอิสระที่ ไม่ได้เป็นผู้ บริหารของหน่วยงานบริหารของส านักงาน หรือ

คณะกรรมการพิเศษที่ ก ากบัดูแลโดยหน่วยงานบริหารของส านักงาน 

ก200. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ ออกมาในทางบวกอาจเป็นการตอบแทนในรูปของค่าตอบแทน 

การเล่ือนต าแหน่ง และสิ่ งจูงใจอื่ นที่ มุ่งเน้นความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของบุคคลนั้นและเสริมสร้าง

ความรับผิดชอบ ในทางกลับกัน ส านักงานอาจใช้การด าเนินการเชิงแก้ไขเพื่ อจัดการกับ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ ออกมาในทางลบซึ่ งอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  

ด้านคุณภาพของส านักงาน 

ข้อพิจารณาส าหรับภาครัฐ 

ก201. ในกรณีของภาครัฐ อาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบ 

การบริหารคุณภาพ หรือกระท าการเพื่ อจัดการกับผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานได้  

เนื่ องด้วยลักษณะของการแต่งตั้งบุคคลนั้น อย่างไรกต็าม การประเมินผลการปฏิบัติงานยังอาจ

ด าเนินการได้กับบุคคลอื่ นในส านักงานที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการ 

ในด้านต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพ 

การจัดท าเอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  57-59) 

ก202. การจัดท าเอกสารหลักฐาน ให้หลักฐานที่ แสดงให้เห็นว่าส านักงานได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพฉบับนี้  ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้  ยังอาจเป็นประโยชน์ส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

เพื่ อให้มั่นใจว่ามีการรักษาความรู้ขององค์กรและเกบ็ไว้เป็นประวัติของเกณฑส์ าหรับการตัดสินใจ

ของส านักงานเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ส านักงานไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติหรือบันทึก 

ทุกประเดน็ที่ พิจารณาหรือทุกการตัดสนิใจเกี่ ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ นอกจากนี้  ส านักงาน

อาจใช้การปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ เป็นหลักฐานผ่านองค์ประกอบ

สารสนเทศและการสื่ อสาร เอกสารหลักฐานหรือเอกสารที่ เป็นลายลักษณ์อกัษรอื่ น หรือระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญในระบบการบริหารคุณภาพ  

ก203. เอกสารหลักฐานอาจอยู่ในรูปแบบของคู่มือที่ เป็นทางการ รายการตรวจสอบ และแบบฟอร์ม หรือ

อาจอยู่ในรูปของเอกสารที่ ไม่เป็นทางการ (เช่น การสื่ อสารทางอีเมลหรือการโพสต์บนเวบ็ไซต์) 

หรืออาจจัดอยู่ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือรูปแบบดิจิทัลอื่ น ๆ (เช่น ในฐานข้อมูล) 
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ปัจจัยที่ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของส านักงานเกี่ ยวกับแบบฟอร์ม เนื้ อหา  และขอบเขตของ

เอกสารหลักฐานรวมถึงความถี่ ของการท าเอกสารหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน อาจรวมถึง 

• ความซับซ้อนของส านักงานและจ านวนของที่ ท าการ 

• ลักษณะและความซับซ้อนของการปฏบิัติงานของส านักงานและการจัดองค์กร 

•   ลักษณะของงานที่ ส านักงานปฏบิัติงาน และลักษณะของกจิการที่ ได้ปฏบิัติงาน 

•   ลักษณะและความซับซ้อนของเร่ืองที่ มีการบันทึกไว้ เช่น เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ 

ของระบบการบริหารคุณภาพที่ ท าให้ความเสี่ ยงด้านคุณภาพเปล่ียนแปลงหรือเพิ่ มขึ้น 

และความซับซ้อนของการใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองดังกล่าว และ 

•  ความถี่ และขอบเขตของการเปลี่ ยนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพ 

 ส าหรับส านักงานที่ มีความซับซ้อนน้อย อาจไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนในเร่ืองที่

สื่ อสารกันเนื่ องจากวิธีการสื่ อสารที่ ไม่เป็นทางการอาจมีประสิทธิภาพแล้ว แม้ว่าส านักงานที่ มี 

ความซับซ้อนน้อยอาจพิจารณาความเหมาะสมในการจัดท าเอกสารหลักฐานในการสื่ อสารเพื่ อเป็น

หลักฐานว่าเร่ืองเหล่านั้นเกดิขึ้น  

ก204.  ในบางกรณี หน่วยงานก ากับดูแลภายนอกอาจก าหนดข้อก าหนดการจัดท าเอกสารหลักฐานทั้ง

แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น ผลจากการสังเกตโดยการตรวจสอบอย่าง

ละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจรวมถึงข้อก าหนด

เฉพาะเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐาน ตัวอย่างเช่น จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ก าหนดให้ต้องมีเอกสารหลักฐานเฉพาะส าหรับประเด็นต่าง ๆ ซึ่ งหมายรวมถึงสถานการณ์ที่

เกี่ ยวข้องกบัการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และความเป็นอิสระ 

ก205. ส านักงานไม่ได้ถูกก าหนดให้บันทึกการพิจารณาในทุก ๆ เง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์  

การกระท าการหรือการไม่กระท าการส าหรับแต่ละวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ หรือในแต่ละ  

ความเสี่ ยงที่ อาจท าให้เกดิเป็นความเสี่ ยงด้านคุณภาพ อย่างไรกต็าม ในการจัดท าเอกสารหลักฐาน

ความเสี่ ยงด้านคุณภาพและวิธีการตอบสนองของส านักงานต่อความเสี่ ยงด้านคุณภาพ ส านักงาน

อาจบันทกึเหตุผลส าหรับการประเมินในการเป็นความเสี่ ยงด้านคุณภาพ (กล่าวคือ การพิจารณา

ถึงการเกิดขึ้ นและผลกระทบของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหนึ่ งหรือหลายข้อ)  

เพื่ อสนับสนุนความสม า่เสมอของการน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการของการตอบสนอง  

ก206. เอกสารหลักฐานอาจจัดท าโดยเครือข่าย ส านักงานเครือข่ายอื่ น หรือโครงสร้างหรือองค์กรอื่ น

ภายในเครือข่าย 


