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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 การสอบทานคุณภาพงาน ควรอ่านควบคู่กบั มาตรฐานการบริหาร
คุณภาพ ฉบับที่ 1 การบริหารคุณภาพสาหรับสานักงานที่ ให้ บริการด้ านการตรวจสอบ หรือการสอบทาน
งบการเงิน หรืองานให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง
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คานา
ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้
1.

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้เกี่ ยวข้ องกับ
(ก) การแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน และ
(ข) ความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการปฎิบัติงานและการจัดทา
เอกสารหลักฐานการสอบทานคุณภาพงาน

2.

มาตรฐานการบริ ห ารคุ ณ ภาพฉบั บ นี้ ใช้ กั บ งานซึ่ งมาตรฐานการบริ ห ารคุ ณ ภาพ ฉบั บ ที่ 11
ก าหนดให้ มี ก ารสอบทานคุ ณ ภาพงาน มาตรฐานการบริ ห ารคุ ณ ภาพฉบั บ นี้ อยู่ บ นพื้ นฐานที่
ส านั ก งานอยู่ ภ ายใต้ ม าตรฐานการบริ ห ารคุ ณ ภาพ ฉบั บ ที่ 1 หรื อ ข้ อ ก าหนดของประเทศที่
ก าหนดให้ มี เ ป็ นขั้ น ต่ า มาตรฐานการบริ ห ารคุ ณ ภาพฉบั บ นี้ ควรอ่ า นควบคู่ กั บ ข้ อ ก าหนด
ด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง

3.

การสอบทานคุณภาพงานที่ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ เป็ นการตอบสนอง
เฉพาะที่ ถูกออกแบบและถูกนาไปปฏิบัติโดยสานักงานที่ เป็ นไปตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ฉบั บ ที่ 12 การปฏิบั ติ งานการสอบทานคุ ณ ภาพงานถื อ เป็ นการกระท าการในระดั บ งาน โดย
ผู้สอบทานคุณภาพงานที่ กระทาการในนามของสานักงาน

การปรับให้เหมาะสม
4.

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบทานคุณภาพงานตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของงาน
หรือกิจการ ตัวอย่างเช่น กระบวนการของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจครอบคลุมน้ อยสาหรับงานที่
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ ใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญเพียงเล็กน้ อย

ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานและบทบาทของการสอบทานคุณภาพงาน
5.

1

2
3

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 กาหนดความรับผิดชอบของสานักงานสาหรับระบบของ
การบริหารคุณภาพและกาหนดให้ สานักงานออกแบบและนาการตอบสนองไปปฏิบัติเพื่ อจัดการ
ความเสี่ยงด้ านคุณภาพในลักษณะที่ เป็ นไปตามและตอบสนองต่อเหตุผลของการประเมินที่ ทาให้ มี
ความเสี่ยงด้ านคุณภาพนั้น3 การตอบสนองที่ ระบุได้ ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ฉบับที่ 1 หมายรวมถึงการกาหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการกาหนดให้ มีการสอบทานคุณภาพ
งานตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การบริหารคุณภาพสาหรับสานักงานที่ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน หรืองานให้
ความเชื่ อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่ อง” ย่อหน้ าที่ 34(ฉ)
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ 34(ฉ)
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ 26

1
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6.

สานักงานมีหน้ าที่ ในการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการระบบการบริหารคุณภาพ
ภายใต้ ม าตรฐานการบริ ห ารคุ ณ ภาพ ฉบั บ ที่ 1 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องส านั ก งานคื อ ออกแบบ
น าไปปฏิ บั ติ และด าเนิ น การระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพส าหรั บ งานตรวจสอบหรื อ สอบทาน
งบการเงิน หรืองานให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ องที่ สานักงานได้ ปฏิบัติงาน ซึ่ งให้
ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่สานักงานว่า
(ก) สานั ก งานและบุคลากรของสานั ก งานบรรลุ ค วามรั บ ผิ ดชอบตามมาตรฐานวิ ชาชี พ และ
ข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
และข้ อกาหนดดังกล่าว และ
(ข) รายงานที่ ออกโดยส านั ก งานหรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานมี ค วามเหมาะสมกั บ
สถานการณ์4

7.

ตามที่ กล่ า วไว้ ในมาตรฐานการบริ หารคุณ ภาพ ฉบับ ที่ 15 ประโยชน์ สาธารณะจะเกิด ขึ้ น เมื่ อ
มีการปฏิบัติงานที่ มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอผ่านการวางแผน การปฏิบัติงาน และการรายงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพและข้ อกาหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง โดยการบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน
เหล่านั้นและการปฏิบัติตามข้ อกาหนดทางกฎหมายหรือข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ องต้ องใช้ ดุลยพินิจเยี่ ยง
ผู้ป ระกอบวิชาชีพ และใช้ ก ารสังเกตและสงสัย เยี่ ยงผู้ป ระกอบวิชาชีพ ในกรณี ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ประเภทของงาน

8.

การสอบทานคุณภาพงานคือการประเมิน อย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ การใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญ ของ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้ อสรุปที่ ใช้ การประเมิน เกี่ ยวกับ การใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญ โดยผู้สอบทาน
คุณภาพงานอยู่ภายใต้ มาตรฐานวิชาชีพและข้ อกาหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง อย่ างไรก็ตาม
การสอบทานคุณภาพงานไม่ได้ มีจุดประสงค์ในการประเมินว่างานมีการทาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และข้ อกาหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง หรือนโยบายของสานักงานหรือวิธกี ารปฏิบัติงานหรือไม่

9.

ผู้สอบทานคุณภาพงานไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน
ไม่ได้ เปลี่ ยนความรับ ผิดชอบผู้สอบบัญ ชีที่รับผิดชอบงานในการบริ หารและการบรรลุผลด้ า น
คุณภาพของงาน หรือการกาหนดทิศทาง และการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และ
การสอบทานงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้น โดยผู้สอบทานคุณภาพงานไม่ จาเป็ นต้ องได้ รับ
หลักฐานที่ จะสนับสนุนความเห็นหรือข้ อสรุปในงาน แต่อาจได้ รับหลักฐานผ่านการตอบสนองในเรื่ อง
ที่ สาคัญจากการสอบทานคุณภาพงาน

ขอบเขตการบังคับใช้ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้
10.

4
5

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ประกอบด้ วยวัตถุประสงค์ของสานักงานในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ และข้ อกาหนดที่ ออกแบบมาเพื่ อให้ สานักงานและผู้สอบทานคุณภาพ
งานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้ ดังกล่ าวได้ นอกจากนี้มาตรฐานการบริหารคุณ ภาพ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ 14
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ 15
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ฉบับนี้ยังประกอบด้ วยแนวทางปฏิบัติที่เกี่ ยวข้ องซึ่ งอยู่ในหัวข้ อ คาอธิบายการนาไปปฏิบัติและ
คาอธิบ ายอื่ น และคาน า ซึ่ งมีบ ริ บ ทเกี่ ยวกับ ความเข้ าใจที่ เหมาะสมของมาตรฐานการบริหาร
คุณภาพฉบับนี้ และคาจากัดความ ในขณะที่ มาตรฐานบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 16 ได้ อธิบายถึง
วัตถุประสงค์ ข้ อกาหนด คาอธิบายการนาไปปฏิบัติและคาอธิบายอื่ น คานา และคาจากัดความ
วันถือปฏิบตั ิ
11.

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั
(ก) การตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิ น ส าหรั บ รอบบั ญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อ หลั ง วั น ที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ
(ข) งานที่ ให้ ความเชื่ อมั่น อื่ นและงานบริ การเกี่ ยวเนื่ องที่ เริ่ มในหรื อหลั งวัน ที่ 15 ธัน วาคม
พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์
12.

วัตถุประสงค์ของสานักงานในการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานที่ เหมาะสมคือเพื่ อให้ ปฏิบัติงาน
การประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้ อสรุปที่ ได้

คาจากัดความ
13.

เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ คาศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) การสอบทานคุณภาพงาน หมายถึง การประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการใช้ ดุลยพินิจ
ที่ สาคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้ อสรุปที่ ได้ ซึ่ งปฏิบัติงานโดยผู้สอบทานคุณภาพงานและ
ได้ ปฏิบัติเสร็จสิ้นในหรือก่อนวันที่ ในรายงาน
(ข) ผู้สอบทานคุณภาพงาน หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื่ นในสานักงาน หรือบุคคลภายนอกที่
สานักงานแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน
(ค) ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง หมายถึง หลักการของจรรยาบรรณวิชาชี พและ
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามเมื่ อทาการสอบทาน
คุ ณ ภาพงาน ซึ่ งโดยปกติ ป ระกอบด้ ว ยข้ อ ก าหนดของประมวลจรรยาบรรณส าหรั บ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ าหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศหรือ
สภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณสาหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชี ) ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
งานตรวจสอบหรื อ สอบทานงบการเงิน หรื องานให้ ความเชื่ อมั่น อื่ นตลอดจนบริ ก ารที่
เกี่ ยวเนื่ อง และข้ อกาหนดของแต่ละประเทศที่ เข้ มงวดกว่า (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12-ก15)

6

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ 12 และ ก6–ก9

3

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อกาหนด
การนาไปปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกีย่ วข้อง
14.

สานักงานและผู้สอบทานคุณภาพงานต้ องมีความเข้ าใจในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้
รวมถึงคาอธิบายการนาไปปฏิบัติและคาอธิบายอื่ น เพื่ อที่ จะเข้ าใจในวัตถุประสงค์และนาข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ไปปฏิบัติได้ อย่างเหมาะสม

15.

สานักงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดแต่ละข้ อของมาตรฐานการบริหาร
คุณภาพฉบับนี้ตามความเหมาะสม เว้ นแต่ในกรณีทขี่ ้ อกาหนดนั้นไม่สอดคล้ องกับสถานการณ์ของงาน

16.

การนาข้ อกาหนดไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมจะเป็ นพื้นฐานที่ เพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานฉบับนี้ อย่างไรก็ตามหากสานักงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานพิจารณาว่า การปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดไม่สามารถเป็ นพื้นฐานที่ เพียงพอสาหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานฉบับ
นี้ สานั ก งานหรื อ ผู้สอบทานคุณ ภาพงานต้ องหาวิธีป ฏิบัติอื่ นเพื่ อที่ จะบรรลุวัตถุป ระสงค์ ต าม
ความเหมาะสม

การแต่งตั้งและคุณสมบัติของผูส้ อบทานคุณภาพงาน
17.

สานักงานต้ องกาหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติทกี่ าหนดให้ มีการมอบหมายความรับผิดชอบสาหรับ
การแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานแก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถ และอานาจ
หน้ าที่ ที่ เหมาะสมภายในสานักงานเพื่ อบรรลุความรับผิดชอบในการแต่งตั้ง โดยนโยบายหรือวิธี
ปฏิบัติน้ันต้ องกาหนดบุคคลดังกล่าวเพื่ อทาการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก1-ก3)

18.

ส านั ก งานต้ อ งก าหนดนโยบายหรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ก าหนดเกณฑ์ ส าหรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ไ ด้ รั บ
การแต่ งตั้ งให้ เป็ นผู้ สอบทานคุ ณ ภาพงาน โดยนโยบายหรื อวิ ธี ปฏิบั ติ น้ั นต้ องมี การก าหนดว่ า
ผู้สอบทานคุณภาพงานต้ องไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก4)
(ก) มี ค วามรู้ และความสามารถรวมถึ ง มี เ วลาที่ เพี ย งพอ และมี อ านาจหน้ า ที่ ปฏิ บั ติ ง าน
การสอบทานคุณภาพงานที่ เหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก5-ก11)
(ข) ปฏิบัติตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึงส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับ อุปสรรคต่อ
ความเที่ ยงธรรมและความเป็ นอิสระของผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12-ก15)
(ค) ปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ องกับคุณสมบัติ
ของผู้สอบทานคุณภาพงาน (ถ้ ามี) (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก16)

19.

นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของสานักงานที่ ได้ กาหนดขึ้นตามย่อหน้ า ที่ 18(ข) ต้ องจัดการอุปสรรคต่อ
ความเที่ ยงธรรมที่ เกิดขึ้นจากการที่ บุคคลที่ ได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นผู้สอบทานคุณภาพงานหลังจาก
ที่ เคยเป็ นผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานมาก่อน โดยนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติของสานักงานจะต้ องระบุ
ระยะเวลาของการเว้ น การปฏิ บั ติ ง านสองปี หรื อ มากกว่ า (หากต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ ก าหนด
จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง) ก่อนที่ ผู้สอบบัญชีทรัี่ บผิดชอบงานจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17-ก18)
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20.

สานักงานต้ องกาหนดนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติทกี่ าหนดเกณฑ์สาหรับคุณสมบัติของกลุ่มบุคคลที่ เป็ น
ผู้ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน โดยนโยบายหรือวิธีปฏิบัติน้ันต้ องกาหนดให้ กลุ่มบุคคลดังกล่าว
ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และ
(ก) มีความรู้และความสามารถ รวมถึงมีเวลาเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้ าที่ ที่ ได้ รับมอบหมาย
และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก19)
(ข) ปฏิบัติตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึงเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับอุปสรรคต่อ
ความเที่ ยงธรรมและความเป็ นอิส ระ และบทบั ญ ญั ติ ข องข้ อ ก าหนดทางกฎหมายและ
ข้ อบังคับ (ถ้ ามี) (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20-ก21)

21.

สานักงานต้ องกาหนดนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติที่
(ก) กาหนดให้ ผ้ ูสอบทานคุณภาพงานมีความรับผิดชอบโดยรวมในการปฏิบัติงานการสอบทาน
คุณภาพงาน และ
(ข) กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการพิจารณาลักษณะ ระยะเวลา และ
ขอบเขตของการกาหนดทิศทาง และการควบคุมดูแลกลุ่มบุคคลที่ เป็ นผู้ช่วยในการสอบทาน
และการสอบทานงานของกลุ่มผู้ช่วยเหล่านั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22)

ความบกพร่องในคุณสมบัติของผูส้ อบทานคุณภาพงานทีป่ ฏิบตั ิงานการสอบทานคุณภาพงาน
22.

สานักงานต้ องกาหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติทรี่ ะบุถึงสถานการณ์ ทที่ าให้ คุณสมบัติของผู้สอบทาน
คุณภาพงานที่ ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานบกพร่อง และระบุการดาเนินการที่ เหมาะสมที่
สานักงานจะดาเนินการ ซึ่ งรวมไปถึงการระบุและคัดเลือกการเปลี่ ยนผู้สอบทานคุณภาพงานใน
สถานการณ์ดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23)

23.

เมื่ อผู้สอบทานคุณภาพงานทราบถึงสถานการณ์ที่ทาให้ คุณสมบัติของผู้สอบทานคุณ ภาพงาน
บกพร่อง ผู้สอบทานคุณภาพงานต้ องแจ้ งให้ บุคคลที่ เหมาะสมในสานักงานทราบ และ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก24)
(ก) ปฏิเสธการแต่งตั้งในการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ถ้ า การสอบทานคุณภาพงาน
ยังไม่เริ่ มปฏิบัติ

(ข) หยุดปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ถ้ าการสอบทานคุณภาพงานได้ เริ่ มปฏิบัติแล้ ว
การปฏิบตั ิงานการสอบทานคุณภาพงาน
24.

สานักงานต้ องกาหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการปฏิบัติ งานการสอบทานคุณภาพงานที่
ระบุถึง
(ก) ความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 25-26 ณ ช่วงเวลา
ที่ เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติงานเพื่ อเป็ นพื้นฐานที่ เหมาะสมสาหรับการประเมินอย่ างมี
หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้ อสรุปที่ ได้

5

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

(ข) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีทรัี่ บผิดชอบงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการสอบทานคุณภาพงาน
รวมไปถึงการที่ ผู้สอบบัญชีทรัี่ บผิดชอบงานจะไม่ลงวันที่ ในรายงานจนกว่าจะได้ รับทราบจาก
ผู้สอบทานคุณภาพงานตามย่อหน้ าที่ 27 ว่าการสอบทานคุณภาพงานได้ เสร็จสิ้นแล้ ว และ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก25-ก26)
(ค) สถานการณ์ต่าง ๆ เมื่ อลักษณะ และขอบเขตของการปรึกษาหารือของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับ
ผู้ สอบทานคุ ณ ภาพงานเกี่ ยวกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคั ญ บ่ ง บอกถึ ง อุ ป สรรคต่ อ
ความเที่ ยงธรรมของผู้สอบทานคุณ ภาพงาน รวมถึงการดาเนิ น การที่ เหมาะสมสาหรั บ
สถานการณ์น้นั ๆ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก27)
25.

ในการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ผู้สอบทานคุณภาพงานต้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก28-ก33)
(ก) อ่านและได้ ทาความเข้ าใจข้ อมูลที่ ได้ รับการสื่อสารโดย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก34)
(1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานถึงลักษณะและสถานการณ์ต่าง ๆ ของงาน และกิจการ และ
(2) ส านั ก งาน เกี่ ยวกับ กระบวนการติ ด ตามผลและแก้ ไขของส านั ก งาน โดยเฉพาะ
ข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ ทอี่ าจเกี่ ยวข้ องหรือส่งผลกระทบกับ เรื่ องที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการใช้
ดุลยพินิจที่ สาคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
(ข) ปรึกษาหารือเรื่ องต่าง ๆ ที่ สาคัญและการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญในการวางแผน การปฏิบัติงาน
และการรายงาน กับผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน และสมาชิกอื่ นของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (ถ้ ามี)
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก35-ก38)
(ค) สอบทานเอกสารหลั ก ฐานของงานที่ เลื อ กที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคั ญ ของ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้ ข้อมูลที่ ได้ รับในข้ อ (ก) และ (ข) และประเมิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก39-ก43)
(1) เกณฑ์ในการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อาจรวมถึงการใช้ การสังเกต
และสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีทเี่ กี่ ยวข้ องกับประเภทของงาน
(2) เอกสารหลักฐานสนับสนุนข้ อสรุปที่ ได้ หรือไม่ และ
(3) ข้ อสรุปที่ ได้ มีความเหมาะสมหรือไม่
(ง) สาหรับการตรวจสอบงบการเงิน ประเมินเกณฑ์ในการพิจารณาของผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบ
งานเกี่ ยวกับข้ อกาหนดจรรยาบรรณเรื่ องความเป็ นอิสระ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก44)
(จ) ประเมินว่ามีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมหรือไม่ ในเรื่ องที่ ยากหรือที่ น่าจะมีข้อโต้ แ ย้ ง
หรื อ เรื่ องที่ มีความเห็นที่ แตกต่ าง และข้ อสรุปที่ ได้ จากการปรึ กษาหารื อดั งกล่ าว (อ้ างถึ ง
ย่อหน้ าที่ ก45)
(ฉ) สาหรับการตรวจสอบงบการเงิน ประเมินเกณฑ์ในการพิจารณาของผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบ
งานว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเพีย งพอและเหมาะสมตลอดงาน
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จนเป็ นผลให้ ผ้ ูสอบบัญชีทรัี่ บผิดชอบงานมีเกณฑ์ในการพิจารณาการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญ
และข้ อสรุปที่ ได้ ว่าเหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก46)
(ช) สอบทาน
(1) งบการเงิน และรายงานของผู้ สอบบัญ ชี อาจรวมถึงคาอธิบ ายของเรื่ องสาคั ญ ใน
การตรวจสอบสาหรับการตรวจสอบงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก47)
(2) งบการเงินหรือข้ อมูลทางการเงินและรายงาน สาหรับงานสอบทาน หรือ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก47)
(3) รายงาน และอาจรวมถึงข้ อมูลที่ สาคัญ สาหรับงานให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นและงานบริการ
เกี่ ยวเนื่ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก48)
26.

ผู้ ส อบทานคุ ณ ภาพงานต้ อ งแจ้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานหากผู้ ส อบทานคุ ณ ภาพงานมี
ความกังวลในความไม่เหมาะสมของการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือข้ อสรุปที่ ได้
ถ้ าความกังวลนั้นไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ผ้ สู อบทานคุณภาพงานพึงพอใจ ผู้สอบทานคุณภาพงานต้ อง
แจ้ งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมในสานักงานว่า ไม่สามารถทาให้ การสอบทานคุณภาพงาน
เสร็จสมบูรณ์ได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก49)

การสอบทานคุณภาพงานให้เสร็จสมบูรณ์
27.

ผู้สอบทานคุณภาพงานต้ องพิจารณาว่ามีการปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานบริหารคุณ ภาพ
ฉบับนี้ในการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานอย่างครบถ้ วนหรือไม่ และดาเนินการสอบทาน
คุณภาพงานเสร็จสิ้นแล้ วหรือไม่ หากเป็ นไปตามดังที่ กล่าวมา ผู้สอบทานคุณภาพงานต้ องแจ้ งให้
ผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานทราบว่าการสอบทานคุณภาพงานเสร็จสิ้นแล้ ว

การจัดทาเอกสารหลักฐาน
28.

สานักงานต้ องกาหนดนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติทกี่ าหนดให้ ผ้ ูสอบทานคุณภาพงานมีความรับผิดชอบ
ในการจัดทาเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก50)

29.

สานักงานต้ องกาหนดนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติทกี่ าหนดการจัดทาเอกสารหลักฐานตามย่อหน้ าที่ 30
และเอกสารหลักฐานดังกล่าวนาไปรวมกับเอกสารของงาน

30.

ผู้สอบทานคุณภาพงานต้ องพิจารณาว่าการจัดทาเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงาน
เพียงพอที่ จะทาให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพที่ มีประสบการณ์ซึ่งไม่มีความเกี่ ยวข้ องกับ งาน สามารถเข้ าใจ
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏิบัติในการสอบทานคุณภาพงานโดยผู้สอบทานคุณภาพ
งาน รวมถึงผู้ช่วยผู้สอบทาน (ถ้ ามี) และข้ อสรุปที่ ได้ จากการปฏิบัติงานสอบทาน อีกทั้งผู้สอบทาน
คุณภาพงานต้ องพิจารณาว่าการจัดทาเอกสารหลักฐานดังกล่าวประกอบไปด้ วย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก51-ก53)
(ก) ชื่ อของผู้สอบทานคุณภาพงานและบุคคลที่ ช่วยปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน
(ข) การระบุเอกสารหลักฐานที่ ได้ รับการสอบทาน
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(ค) เกณฑ์ในการพิจารณาของผู้สอบทานคุณภาพงานตามย่อหน้ าที่ 27
(ง) การแจ้ งให้ ทราบตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 26 และ 27 และ
(จ) วันที่ การสอบทานคุณภาพงานเสร็จสมบูรณ์

คาอธิบายการนาไปปฏิบตั ิและคาอธิบายอื่น
การแต่งตั้งและคุณสมบัติของผูส้ อบทานคุณภาพงาน
การมอบหมายความรับผิดชอบสาหรับการแต่งตัง้ ผูส้ อบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17)
ก1.

ความรู้และความสามารถที่ เกี่ ยวข้ องกับความสามารถของบุคคลเพื่ อให้ บรรลุซึ่งความรับผิดชอบ
สาหรับการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงาน อาจรวมถึงความรู้ทเี่ หมาะสมเกี่ ยวกับ
•

ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้สอบทานคุณภาพงาน

•

เกณฑ์ในย่อหน้ าที่ 18 และ 19 ที่ เกี่ ยวข้ องกับคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน และ

•

ลักษณะและสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานหรือกิจการภายใต้ การสอบทานคุณภาพงานรวมถึง
องค์ประกอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ก2.

นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของสานักงานอาจกาหนดให้ บุคคลที่ รับผิดชอบการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพ
งานต้ องไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ จะสอบทาน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์อาจเป็ นไปได้
ยากในทางปฏิบัติทผูี่ ้ แต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานจะเป็ นบุคคลอื่ นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ ปฏิบัติงาน
(ตัวอย่างเช่น ในกรณีของสานักงานขนาดเล็ก หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ ปฏิบัติงานคนเดียว)

ก3.

สานักงานอาจมอบหมายให้ มีผ้ ูรับผิดชอบการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานมากกว่าหนึ่ งบุคคล
ตัวอย่ า งเช่ น นโยบายหรื อ วิธีป ฏิบัติของสานั กงานอาจกาหนดกระบวนการแต่ งตั้งผู้สอบทาน
คุณภาพงานสาหรับการสอบบัญชีกจิ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แตกต่างจากงานสอบบัญชี
ที่ ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และงานอื่ นๆ ด้ วยบุคคลที่ แตกต่างกันสาหรับแต่ละ
กระบวนการ

คุณสมบัติของผูส้ อบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18)
ก4.

ในบางสถานการณ์ ตั ว อย่ า งเช่ น ในกรณี ข องส านั ก งานขนาดเล็ก หรื อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่
ปฏิบัติงานคนเดียว อาจไม่มีห้ ุนส่วนหรือบุคคลอื่ นภายในสานักงานที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ในสถานการณ์เหล่านี้ สานักงานอาจว่าจ้ างหรือใช้ บริการของ
บุคคลภายนอกสานักงานในการสอบทานคุณภาพงาน บุคคลภายนอกสานักงานอาจเป็ นหุ้นส่วน
หรื อ พนั ก งานของสานั ก งานเครื อข่ า ย โครงสร้ า งหรื อองค์กรในเครื อข่ า ยของสานั ก งาน หรื อ
ผู้ให้ บริการ เมื่ อสานักงานใช้ บุคคลดังกล่ าว สานักงานต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐาน
การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 เกี่ ยวกับ ข้ อกาหนดของเครือข่า ยหรือบริการของเครือข่า ย หรือ
ผู้ให้ บริการ
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เกณฑ์คณ
ุ สมบัติสาหรับผูส้ อบทานคุณภาพงาน
ความรู้ ความสามารถและเวลาที่ เพียงพอ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18(ก))
ก5.

ก6.

ก7.

7
8

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ระบุคุณลักษณะที่ เกี่ ยวกับความรู้ ความสามารถ ซึ่ งรวมถึง
การผสมผสานและการนาไปปฏิบัติในเรื่ องความรู้ด้านเทคนิค ทักษะทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ คุณค่าและทัศนคติทางวิชาชีพ7 เรื่ องที่ สานักงานอาจใช้ พิจารณาว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
มีความรู้ ความสามารถที่ จาเป็ นต่อการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน รวมถึง ตัวอย่างเช่น
•

ความเข้ า ใจในมาตรฐานวิชาชีพ ข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อ บังคับที่ เกี่ ยวข้ อง และ
นโยบายหรือวิธปี ฏิบัติงานของสานักงานที่ เกี่ ยวข้ องกับงาน

•

ความรู้ในอุตสาหกรรมของกิจการ

•

ความเข้ าใจและประสบการณ์ในงานที่ มีลักษณะและความซับซ้ อนใกล้ เคียงกัน และ

•

ความเข้ าใจในความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการปฏิบัติงานและการจัดทา
เอกสารหลักฐานในการสอบทาน ซึ่ งอาจพัฒนาได้ โดยการฝึ กอบรมที่ เกี่ ยวข้ องจากสานักงาน

เงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่กระทาการที่ สานักงานใช้ พิจารณาว่ า
การสอบทานคุณภาพงานเป็ นการตอบสนองที่ เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้ านคุณภาพหนึ่ งข้ อหรือ
มากกว่าหรือไม่น้ัน8 อาจเป็ นข้ อพิจารณาที่ สาคัญที่ สานักงานใช้ กาหนดความรู้และความสามารถที่
จาเป็ นต่อการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพสาหรับงานนั้น ๆ ข้ อกาหนดอื่ น ๆ ที่ สานักงานอาจใช้
พิจารณาว่าผู้สอบทานคุณภาพงานมีความรู้และความสามารถรวมถึงเวลาที่ เพียงพอ ซึ่ งจาเป็ นต่อ
การประเมินการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้ อสรุปที่ ได้ รวมถึง ตัวอย่างเช่น
•

ลักษณะของกิจการ

•

ความเชี่ ยวชาญและความซับซ้ อนของอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้ อมของข้ อกาหนดที่
กิจการได้ ดาเนินการ

•

ขอบเขตที่ งานนั้นเกี่ ยวข้ อ งกับ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะ (ตัวอย่ างเช่ น เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะเรื่ องในด้ านการบัญชีหรือการสอบบัญชี)
หรือความเชี่ ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ซึ่ งอาจจาเป็ นต่องานที่ ไห้ ความเชื่ อมั่น
บางประเภท ดูย่อหน้ าที่ ก19

ในการประเมินความรู้และความสามารถของบุคคลที่ อาจได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นผู้สอบทานคุณภาพ
งาน เรื่ องที่ พบในกิจกรรมติดตามผลของสานักงาน (ตัวอย่างเช่ น เรื่ องที่ พบจากการตรวจทาน
ในงานที่ บุคคลนั้นเป็ นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือเป็ นผู้สอบทานคุณภาพงาน) หรือผลของ
การตรวจทานภายนอกอาจเป็ นข้ อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้ องในการแต่งตั้ง

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ ก88
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ ก134

9

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก8.

การขาดความรู้หรือความสามารถที่ เหมาะสมอาจส่งผลกับความสามารถของผู้สอบทานคุณภาพ
งานในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ยงผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ส าหรั บ การปฏิบั ติ ง านสอบทาน ตั ว อย่ า งเช่ น
ผู้สอบทานคุณภาพงานที่ ไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ องอาจไม่มีความสามารถหรือ
ความเชื่ อมั่ น ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การประเมิ น และทดสอบการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคั ญ (ในกรณี ที่
เกี่ ยวข้ อง) และการสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในเรื่ องการบัญชี
หรือการสอบบัญชีทเี่ ฉพาะในอุตสาหกรรมและมีความซับซ้ อน

อานาจหน้ าที่ ทเี่ หมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18(ก))
ก9.

การดาเนินการในระดับสานักงานช่วยกาหนดอานาจหน้ าที่ ของผู้สอบทานคุณภาพงาน ตัวอย่างเช่น
การสร้ างวัฒนธรรมที่ ให้ ความเคารพต่อบทบาทหน้ าที่ ของผู้สอบทานคุณภาพงาน ทาให้ ผ้ สู อบทาน
คุณภาพงานมีความเป็ นไปได้ น้อยลงที่ จะได้ รับแรงกดดันจากผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานหรือ
บุ ค คลอื่ นที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งไม่ เ หมาะสมต่ อ ผลของการสอบทานคุ ณ ภาพงาน ในบางกรณี
อานาจหน้ าที่ ของผู้สอบทานคุณ ภาพงานอาจได้ รับ การส่งเสริ มโดยนโยบายหรื อวิธีป ฏิบัติ ของ
สานักงานในการพิจารณาความคิดเห็นที่ แตกต่าง ซึ่ งอาจรวมไปถึงการดาเนินการของผู้สอบทาน
คุณภาพงานเมื่ อเกิดข้ อโต้ แย้ งระหว่างผู้สอบทานคุณภาพงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ก10. อานาจหน้ าที่ ของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจถูกทาให้ บกพร่อง เมื่ อ
•

วัฒนธรรมในสานั ก งานส่งเสริ มความเคารพเฉพาะอานาจหน้ า ที่ ในบุคคลระดับสูง ของ
ลาดับชั้นภายในสานักงาน

•

ผู้สอบทานคุณ ภาพงานมีสายการรายงานต่ อผู้ สอบบัญ ชีที่รั บ ผิดชอบงาน ตัวอย่ า งเช่ น
เมื่ อผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานอยู่ในตาแหน่ งผู้นาในสานักงาน หรือมีความรับผิดชอบ
สาหรับการพิจารณาค่าตอบแทนให้ กบั ผู้สอบทานคุณภาพงาน

ข้ อพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ก))
ก11. ในหน่วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชี (ตัวอย่างเช่น ผู้ตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลอื่ นที่ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสมที่ ได้ รับแต่งตั้งในฐานะของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน) อาจปฏิบัติหน้ าที่ ในลักษณะเดียวกันกับ
ผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน โดยมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการสอบบัญชีหน่วยงานภาครัฐได้
ในสถานการณ์ดังกล่าว การเลือกผู้สอบทานคุณภาพงานอาจรวมถึงการพิจารณาความจาเป็ นของ
เรื่ องความเป็ นอิ ส ระและความสามารถของผู้ ส อบทานคุ ณ ภาพงานในการประเมิ น อย่ า งมี
หลักเกณฑ์
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13(ค) และ 18(ข))
ก12. ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องที่ นาไปปฏิบัติเมื่ อปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานอาจ
เปลี่ ยนแปลงไปตามลัก ษณะและสถานการณ์ ของงานหรื อกิจ การ โดยข้ อกาหนดต่ า ง ๆ ของ
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องอาจนาไปปฏิบัติเฉพาะกับบุคคลที่ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีและไม่ใช่สานักงาน เช่น ผู้สอบทานคุณภาพงาน
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ก13. ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องอาจรวมถึงข้ อกาหนดเฉพาะเรื่ องความเป็ นอิสระซึ่ งบังคับ
ใช้ กบั บุคคลที่ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น ผู้สอบทานคุณภาพงาน ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณ
ที่ เกี่ ยวข้ องอาจรวมถึงข้ อกาหนดเกี่ ยวกับอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระที่ เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์
ระยะยาวกั บ ลู ก ค้ า สอบบั ญ ชี ห รื อ งานที่ ให้ ค วามเชื่ อมั่ น การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดเกี่ ยวกับ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะยะยาวดั ง กล่ า วแยกต่ า งหาก (แต่ อ าจจ าเป็ นต้ อ งน าไปพิ จ ารณาปรั บ ใช้ )
จากข้ อกาหนดเรื่ องระยะเวลาการเว้ นการปฏิบัติงานตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 19
อุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบทานคุณภาพงาน
ก14. อุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจเกิดขึ้นจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
ในวงกว้ าง ตัวอย่างเช่น
•

อุปสรรคที่ เกิดจากการสอบทานผลงานของตนเองอาจเกิดขึ้นเมื่ อผู้สอบทานคุณภาพงาน
เคยมีส่วนร่ วมในการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญของกลุ่มผู้ป ฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่ อเคยเป็ น
ผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานหรือเป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

•

อุ ป สรรคที่ เกิ ด จากความคุ้ น เคยหรื อ ที่ เกิ ด จากผลประโยชน์ ส่ ว นตนอาจเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ
ผู้สอบทานคุณ ภาพงานมีความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวที่ ใกล้ ชิด หรื อครอบครัว ที่
ใกล้ ชิดที่ สุดกับผู้สอบบัญชีทรัี่ บผิดชอบงานหรือสมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึง
การมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดส่วนบุคคลกับสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

•

อุปสรรคที่ เกิดจากการถูก ข่มขู่อาจเกิดขึ้นเมื่ อเกิดขึ้นจริ งหรือรับรู้ได้ ว่า มีแรงกดดัน เกิด
ขึ้นกับผู้สอบทานคุณภาพงาน (ตัวอย่างเช่น เมื่ อผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานเป็ นบุคคลที่ มี
ลัก ษณะก้ า วร้ า วหรื อ ชอบใช้ อานาจเหนื อผู้อื่ น หรื อการที่ ผู้สอบทานคุ ณ ภาพงานมี ส าย
การรายงานต่อผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน)

ก15. ข้ อ กาหนดด้ า นจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อ งอาจรวมถึ งข้ อกาหนดและแนวทางปฏิบั ติใ นการระบุ
ประเมินและจัดการอุปสรรคของความเที่ ยงธรรม ตัวอย่างเช่น ประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ให้ แนวทางปฏิบัติโดยเฉพาะซึ่ งรวมตัวอย่างของ
•

สถานการณ์ที่อุ ป สรรคต่ อ ความเที่ ยงธรรมอาจเกิดขึ้นเมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ รับ
การแต่งตั้งให้ เป็ นผู้สอบทานคุณภาพงาน

•

ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกล่าว และ

•

การกระทา ซึ่ งรวมถึงมาตรการป้ องกันที่ อาจจัดการกับอุปสรรคดังกล่าว

กฎหมายหรือข้ อกาหนดที่ เกี่ ยวข้ องกับคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18(ค))
ก16. กฎหมายหรือข้ อกาหนดอาจกาหนดข้ อกาหนดเพิ่ มเติม ที่ เกี่ ยวข้ องกับคุณสมบัติของผู้สอบทาน
คุณ ภาพงาน ตัวอย่ า งเช่ น ในบางประเทศผู้สอบทานคุณ ภาพงานอาจจาเป็ นต้ องมีคุณ สมบั ติ
บางประการหรือมีใบอนุญาตที่ สามารถปฏิบัติงานสอบทานคุณภาพงานได้
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ระยะเวลาการเว้นการปฏิบตั ิงานสาหรับบุคคลทีเ่ คยเป็ นผูส้ อบบัญชีทีร่ บั ผิดชอบงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก17. สาหรับงานให้ บริการต่อเนื่ อง เรื่ องที่ เกี่ ยวกับ การใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญส่วนใหญ่จะไม่หลากหลาย
ดั ง นั้ น ดุ ล ยพิ นิ จ ส าคั ญ ที่ เคยใช้ ใ นรอบบั ญ ชี ก่ อ นอาจมี ผ ลกระทบต่ อ เนื่ องกับ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในรอบบัญชีต่อมา ความสามารถของผู้สอบทานคุณภาพงานที่ จะทาการประเมิน
ดุลยพิ นิ จ ที่ สาคัญ อย่ า งมีหลัก เกณฑ์ จ ะได้ รั บ ผลกระทบเมื่ อบุคคลนั้ น เคยมีส่วนร่ วมในการใช้
ดุลยพินิจนั้นในฐานะผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน ในสถานการณ์ดังกล่าว จึง จาเป็ นอย่างยิ่ งที่ ต้อง
กาหนดให้ มีมาตรการป้ องกัน ที่ เหมาะสม เพื่ อลดอุปสรรคต่อความเที่ ยงธรรมโดยเฉพาะจาก
การสอบทานผลงานของตนเองให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ดังนั้น มาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ฉบับ นี้ จึ ง ก าหนดให้ สานั ก งานต้ อ งกาหนดนโยบายหรื อ วิ ธีป ฏิบัติ ที่กาหนดระยะเวลาการเว้ น
การปฏิบัติงานที่ ผ้ สู อบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานไม่สามารถรับการแต่งตั้งให้ เป็ นผู้สอบทานคุณภาพงานได้
ก18. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติ ของสานักงานอาจระบุให้ มีระยะเวลาการเว้ นการปฏิบัติงานที่ เหมาะสม
สาหรับบุคคลอื่ นที่ ไม่ใช่ผ้ ูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานก่อนจะได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นผู้สอบทาน
คุณภาพงานของงานนั้น ในการนี้ สานักงานอาจพิจารณาลักษณะของบทบาทของบุคคลนั้น และ
การมีส่วนร่ วมที่ ผ่านมาเกี่ ยวกับการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญในงานนั้น ตัวอย่ างเช่ น สานักงานอาจ
กาหนดว่ าผู้สอบบัญชีที่ รับ ผิดชอบงานสาหรั บการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ อมูลทางการเงิน ของ
กิจ การภายในกลุ่ม หนึ่ งในงานสอบบัญชี กลุ่มกิจการ อาจไม่ สามารถได้ รั บการแต่ ง ตั้งให้ เป็ น
ผู้สอบทานคุณภาพงานของกลุ่ม กิจการได้ เนื่ องจากผู้สอบบัญชีน้ันมีส่วนร่วมในการใช้ ดุลยพินิจ
ที่ สาคัญที่ กระทบต่องานสอบบัญชีกลุ่มกิจการ
สถานการณ์เมือ่ ผูส้ อบทานคุณภาพงานใช้ผชู ้ ่วย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20-21)
ก19. ในบางสถานการณ์ อาจเป็ นเรื่ องเหมาะสมสาหรับ ผู้สอบทานคุณ ภาพงานได้ รับ การช่ วยเหลือ
โดยบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวข้ อ ง ตั ว อย่ า งเช่ น ความรู้ ทัก ษะหรื อ
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะในระดับสูงอาจเป็ นประโยชน์สาหรับการทาความเข้ าใจบางรายการที่ บันทึก
โดยกิ จ การ ซึ่ งจะช่ ว ยผู้ ส อบทานคุ ณ ภาพงานในการประเมิ น การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคั ญ ของ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้ องกับรายการเหล่านั้น
ก20. แนวทางปฏิบัติ ในย่ อ หน้ า ที่ ก14 อาจจะมีป ระโยชน์ ต่อสานั กงานในการกาหนดนโยบายหรือ
วิธปี ฏิบัติทรี่ ะบุอุปสรรคต่อความเที่ ยงธรรมของบุคคลที่ เป็ นผู้ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน
ก21. เมื่ อผู้ ส อบทานคุ ณ ภาพงานได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ โดยบุค คลภายนอก ความรั บ ผิ ด ชอบรวมถึง
การปฏิบัติตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง อาจถูกกล่าวถึงในสัญญาหรือข้ อตกลงอื่ น
ระหว่างสานักงานและผู้ช่วย
ก22. นโยบายหรือวิธปี ฏิบัติของสานักงานอาจรวมถึงความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการ
•

พิจารณาว่าผู้ช่วยเข้ าใจคาสั่งและงานที่ จะต้ องปฏิบัติตามที่ ได้ วางแผนไว้ สาหรับการสอบทาน
คุณภาพงานนั้นหรือไม่ และ
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•

จัดการเรื่ องที่ เสนอโดยผู้ช่วยโดยพิจารณาถึงนัยสาคัญและปรับเปลี่ ยนวิธีการที่ วางแผนไว้
อย่างเหมาะสม

ความบกพร่องในคุณสมบัติของผูส้ อบทานคุณภาพงานทีป่ ฏิ บัติงานการสอบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 22-23)
ก23. ปัจจัยที่ อาจเกี่ ยวข้ องสาหรับการพิจารณาของสานักงานว่าคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงานที่
ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานบกพร่องหรือไม่ รวมถึง
•

การเปลี่ ยนแปลงในสถานการณ์ของงานเป็ นผลให้ ผ้ ูสอบทานคุณภาพงานไม่มีความรู้และ
ความสามารถที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงานสอบทานอีกต่อไปหรือไม่

•

การเปลี่ ยนแปลงในความรับผิดชอบอื่ นของผู้สอบทานคุณภาพงานบ่งชี้ว่าผู้สอบทานคุณภาพ
งานไม่มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานสอบทานอีกต่อไปหรือไม่ หรือ

•

การแจ้ งให้ ทราบจากผู้สอบทานคุณภาพงานตามย่อหน้ าที่ 23

ก24. ในสถานการณ์ทคุี่ ณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงานที่ ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานได้
บกพร่ อ ง นโยบายหรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องส านั ก งานอาจกล่ า วถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการระบุ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของสานักงานอาจระบุความรับผิดชอบของบุคคลที่
ได้ รับการแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานแทนผู้สอบทานคุณภาพงาน เพื่ อที่ จะปฏิบัติงานให้ เพียงพอตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบ
ทานคุณภาพงาน นโยบายหรือวิธีปฏิบัติน้ันอาจระบุถึงความจาเป็ นที่ ต้ องมีการขอคาปรึกษาใน
สถานการณ์น้นั
การปฏิบตั ิงานการสอบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 24-27)
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีทีร่ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
24(ข))
ก25. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)9 มีข้อกาหนดสาหรับผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน
ในการสอบบัญชีทตี่ ้ องปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ซึ่ งรวมถึง
• พิจารณาว่าได้ มีการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีแล้ ว
• ร่ ว มมื อ กับ ผู้ ส อบทานคุ ณ ภาพงานและแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก อื่ นในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านทราบถึ ง
ความรับผิดชอบในการให้ ความร่วมมือด้ วยเช่นกัน
• ปรึกษาหารือกับผู้สอบทานคุณภาพงานเกี่ ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ที่ สาคัญ และการใช้ ดุลยพินิจที่
สาคัญที่ เกิดขึ้นระหว่างงานสอบบัญชี ซึ่ งรวมถึงเรื่ องต่าง ๆ ที่ พบระหว่างการสอบทานคุณภาพ
งาน และ
• ไม่ลงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีจนกว่าการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีจะเสร็จสิ้น
9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 36
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ก26. มาตรฐานงานที่ ให้ ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)10 มีข้อกาหนดสาหรับผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบ
งานที่ เกี่ ยวข้ องกับการสอบทานคุณภาพงานเช่นกัน
การปรึกษาหารือระหว่างผูส้ อบทานคุณภาพงานและกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 24(ค))
ก27. การสื่อสารที่ เกิดขึ้นบ่อย ๆ ตลอดระยะเวลาของงานระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้สอบทานคุณภาพ
งานอาจช่วยส่งเสริมประสิทธิ ผลและความทันเวลาของการสอบทานคุณภาพงาน อย่างไรก็ตาม
อุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจถูกทาให้ เกิดขึ้น ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับระยะเวลา
และขอบเขตของการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญ นโยบาย
หรือวิธีปฏิบัติของสานักงานอาจกาหนดการดาเนินการที่ กระทาโดยผู้สอบทานคุณภาพงานหรือ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่ อหลีกเลี่ ยงสถานการณ์ทผี่ ้ ูสอบทานคุณภาพงานกระทา (หรืออาจถูกมองว่า)
ตัดสินใจในฐานะของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ดังกล่าว สานักงานอาจต้ อง
ปรึกษาหารือเกี่ ยวกับการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญดังกล่ าวกับบุคลากรที่ เกี่ ยวข้ องอื่ นตามนโยบายหรือ
วิธปี ฏิบัติในการปรึกษาหารือของสานักงาน
วิธีปฏิบตั ิดาเนินการโดยผูส้ อบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 25-27)
ก28. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของสานักงานอาจกาหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีป ฏิบัติ
ที่ นาไปปฏิบัติโดยผู้สอบทานคุณภาพงาน และอาจมุ่งเน้ นความสาคัญของผู้สอบทานคุณภาพงาน
ซึ่ งใช้ ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานสอบทาน
ก29. ระยะเวลาของวิธีการปฏิบัติโดยผู้สอบทานคุณภาพงาน อาจขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของ
งานหรื อ กิจ การ ซึ่ งรวมถึ งลัก ษณะของเรื่ องต่ า ง ๆ ของงานที่ สอบทาน การสอบทานเอกสาร
หลักฐานของงานอย่างทันเวลาโดยผู้สอบทานคุณภาพงานตลอดทุกขั้นตอนของงาน (ตัวอย่างเช่น
การวางแผน การปฏิบัติงาน และการรายงานผล) ทาให้ เรื่ องต่าง ๆ ได้ รับการแก้ ไขอย่างทันท่วงที
ตามความพึงพอใจของผู้สอบทานคุณภาพงานในหรือก่อนวันที่ ในรายงาน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบทาน
คุณภาพงานอาจปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้ องกับกลยุทธ์โดยรวมและแผนสาหรับงานเมื่ อขั้นตอนของ
การวางแผนเสร็จสิ้น การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานอย่างทันเวลาอาจช่วยส่งเสริมการใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ยงผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ และการสัง เกตและสงสัย เยี่ ยงผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ในกรณี ที่
เกี่ ยวข้ องกับประเภทของงานโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการวางแผนและการปฏิบัติงาน
ก30. ลักษณะ และขอบเขตของวิธีปฏิบัติงานของผู้สอบทานคุณภาพงานสาหรับ งานที่ มีลักษณะเฉพาะ
อาจขึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
•

10

11

เหตุผลของการประเมินในความเสี่ยงด้ านคุณภาพ 11 ตัวอย่ างเช่ น งานสาหรับกิจการใน
อุตสาหกรรมที่ เกิดใหม่ หรือที่ มีรายการซับซ้ อน

มาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) “งานที่ให้ ความเชื่ อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้ อมูลทาง
การเงินในอดีต” ย่อหน้ าที่ 36
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ ก49
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•

ข้ อ บกพร่ อ งที่ ระบุได้ และการแก้ ไขต่ อข้ อบกพร่ องที่ ระบุได้ ที่เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการ
ติดตามผลและการแก้ ไขของสานักงาน และแนวทางอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องที่ ออกโดยสานั ก งาน
ซึ่ งอาจบ่งชี้ถึงเรื่ องที่ ผ้ สู อบทานคุณภาพงานจาเป็ นต้ องเพิ่ มวิธกี ารปฏิบัติงานให้ มากขึ้น

•

ความซับซ้ อนของงาน

•

ลักษณะและขนาดของกิจการ รวมถึงกิจการนั้นเป็ นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือไม่

•

เรื่ องที่ พบที่ เกี่ ยวกับงาน เช่ น ผลของการตรวจสอบที่ ดาเนินการโดยหน่ วยงานกากับดู แล
ภายนอกในรอบบัญชี ก่ อน หรื อข้ อกังวลอื่ นเกี่ ยวกับคุณ ภาพของการปฏิบัติงานของกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงาน

•

ข้ อ มู ลที่ ได้ รั บ จากการตอบรั บ งานและการคงไว้ ซึ่ งความสั มพั น ธ์ กั บ ลู กค้ า และงานที่ มี
ลักษณะเฉพาะของสานักงาน

•

การระบุและประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสาหรับงานที่ ให้ ความเชื่ อมั่น

•

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความร่วมมือกับผู้สอบทานคุณภาพงานหรือไม่ โดยนโยบาย
หรือวิธีปฏิบัติของสานักงานอาจกล่าวถึงการดาเนินการของผู้สอบทานคุณภาพงานในกรณีที่
ไม่ได้ รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น แจ้ งให้ บุคคลที่ เหมาะสมในสานักงาน
ทราบเพื่ อที่ จะมีการดาเนินการที่ เหมาะสมในการแก้ ปัญหาดังกล่าว

ก31. ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏิบัติงานของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจต้ องเปลี่ ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ทพี่ บในการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน
ข้ อพิจารณาสาหรับการสอบบัญชีกลุ่มกิจการ
ก32. การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานสาหรับการสอบบัญชีกลุ่มกิจการอาจต้ องพิจารณาเพิ่ มเติม
ส าหรั บ บุ คคลที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ ง ให้ เป็ นผู้ สอบทานคุ ณภาพงานของการสอบบั ญชี กลุ่ มกิ จ การ
ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับขนาดและความซับซ้ อนของกลุ่ม กิจการ ย่ อหน้ าที่ 21(ก) กาหนดให้ นโยบายหรื อ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องส านั ก งานก าหนดให้ ผู้ สอบทานคุ ณ ภาพงานมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยรวมต่ อ
การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ในการนี้ การสอบบัญชี กลุ่มกิจการที่ มีขนาดใหญ่ แ ละ
ซับซ้ อนมากขึ้น ผู้สอบทานคุณภาพงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อาจจาเป็ นต้ องปรึกษาหารือเรื่ องสาคัญ
และดุลยพินิจที่ สาคัญกับสมาชิกหลักของกลุ่มปฏิบัติงาน นอกเหนือจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
กลุ่มกิจการ (ตัวอย่ างเช่ น ผู้ซึ่งมีหน้ าที่ ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีข้อมูลทางการเงิน ของกิจการ
ภายในกลุ่ม) ในสถานการณ์เหล่านี้ ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลตามที่
กล่าวในย่อหน้ าที่ 20 แนวทางปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ก22 อาจมีประโยขน์เมื่ อผู้สอบทานคุณภาพงาน
ของกลุ่มกิจการพิจารณาใช้ ผ้ ชู ่วย

15

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก33. ในบางกรณี ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้ รับการแต่งตั้งสาหรับการสอบบัญชีกจิ การหรือหน่วยธุรกิจ
ที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น เมื่ อมีการสอบบัญชีตามกฎหมาย ข้ อบังคับหรือด้ วยเหตุ
อื่ น ในสถานการณ์เหล่านี้ การสื่อสารระหว่างผู้สอบทานคุณภาพงานสาหรับการสอบบัญชีกลุ่มกิจการ
และผู้สอบทานคุณภาพงานของการสอบบัญชีกจิ การหรือหน่วยธุรกิจอาจช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน
ของกลุ่มกิจการในการทาหน้ าที่ ให้ สมบูรณ์ ตามย่ อหน้ าที่ 21(ก) ตัวอย่ างเช่ น อาจเป็ นในกรณีที่
กิจการหรือหน่วยธุรกิจที่ ได้ รับการระบุให้ เป็ นกิจการภายในกลุ่มเพื่ อวัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี
กลุ่มกิจการและการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญ ในระดับกิจการภายในกลุ่มที่ เกี่ ยวข้ องกับการสอบบัญชี
กลุ่มกิจการ
ข้ อมูลทื่ ส่ อื สารโดยกลุ่มผู้ปฎิบัติงานและสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 25(ก))
ก34. ทาความเข้ าใจข้ อมูลที่ ส่ อื สารโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและสานักงานตามย่อหน้ า ที่ 25(ก) อาจช่วยให้
ผู้สอบทานคุณ ภาพงานเข้ า ใจดุ ล ยพินิ จ ที่ สาคัญ ที่ คาดว่ า จะใช้ สาหรั บ งาน การทาความเข้ า ใจ
ดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ให้ ผ้ สู อบทานคุณภาพงานในการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับเรื่ อง
ส าคั ญ และดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคั ญ ที่ ใช้ ใ นการวางแผน การปฏิบั ติ ง านและการรายงานผลของงาน
ตัวอย่ า งเช่ น ข้ อ บกพร่ อ งที่ สานั ก งานตรวจพบอาจสัมพัน ธ์กับ ดุลยพินิ จ ที่ สาคัญ ที่ ใช้ โดยกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานอื่ นสาหรับประมาณการทางบัญชี เฉพาะรายการสาหรับอุตสาหกรรมหนึ่ งโดยเฉพาะ
ในกรณีเช่นนี้ ข้ อมูลดังกล่าวอาจเกี่ ยวข้ องกับดุลยพินิจ ที่ สาคัญที่ ใช้ ในงานเกี่ ยวกับประมาณการ
ทางบัญชีน้ัน และดังนั้นอาจทาให้ ผ้ ูสอบทานคุณภาพงานใช้ เป็ นเกณฑ์ในการปรึกษาหารือกับกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตามที่ กล่าวในย่อหน้ าที่ 25(ข)
เรื่ องที่ สาคัญและดุลยพินิจที่ สาคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 25(ข)-25(ค))
ก35. ส าหรั บงานตรวจสอบงบการเงิ น มาตรฐานการสอบบั ญชี รหั ส 220 (ปรั บปรุ ง) 12 ก าหนดให้
ผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน สอบทานเอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องต่าง ๆ ที่ สาคัญ13 และ
ดุลยพินิจที่ สาคัญรวมถึ งเรื่ องที่ ยากหรื อ ที่ น่ าจะมีข้อโต้ แ ย้ ง ที่ ระบุได้ ในระหว่ า งปฏิบัติงานและ
ข้ อสรุปที่ ได้
ก36. สาหรับงานตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)14 ประกอบไปด้ วย
ตั ว อย่ า งของการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคั ญ ที่ อาจได้ รั บ การระบุ โ ดยผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ดชอบงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องกับกลยุทธ์ การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี การปฏิบัติงานและข้ อ สรุป
โดยรวมที่ ได้ จากการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ก37. สาหรับงานนอกเหนือจากงานตรวจสอบงบการเงิน ดุลยพินิจที่ สาคัญที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ อาจ
ขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาพแวดล้ อมของงานหรือกิจการนั้น ตัวอย่างเช่น งานให้ ความเชื่ อมั่นที่
ปฏิบัติตาม มาตรฐานงานที่ ให้ ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ในเรื่ องของการพิจารณาของ
12
13
14

มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 31
มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8(ค)
มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ ก92
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กลุ่มผู้ปฏิบัติงานว่าเกณฑ์ทนี่ าไปปรับใช้ ในการจัดเตรียมข้ อมูลที่ สาคัญมีความเหมาะสมสาหรับ
งานหรือไม่ อาจเกี่ ยวข้ องหรือต้ องการดุลยพินิจที่ สาคัญหรือไม่
ก38. ในการสอบทานคุณภาพงาน ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้ รับทราบเรื่ องอื่ นที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
จะต้ องใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญ ทาให้ อาจจาเป็ น ที่ ต้ องได้ รับข้ อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับวิธีการที่ ใช้ หรือ
เกณฑ์สาหรับข้ อสรุปที่ ได้ ในสถานการณ์เหล่านั้น การปรึกษาหารือกับผู้สอบทานคุณภาพงานอาจ
ทาให้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ ข้อสรุปเกี่ ยวกับวิธกี ารเพิ่ มเติมที่ จาเป็ นต้ องปฏิบัติ
ก39. ข้ อมูลที่ ได้ รับตามย่อหน้ าที่ 25(ก) และ 25(ข) และการสอบทานเอกสารหลักฐานที่ เลือกจะช่วย
ผู้ ส อบทานคุ ณ ภาพงานในการประเมิ น เกณฑ์ ที่ กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ งานใช้ ในดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคั ญ
ข้ อพิจารณาอื่ นที่ อาจเกี่ ยวข้ องกับการประเมินของผู้สอบทานคุณภาพงานรวมถึง ตัวอย่างเช่น
•

เตรียมพร้ อมที่ จะเปลี่ ยนแปลงลักษณะและสถานการณ์ของงานหรือกิจการที่ อาจนาไปสู่
การเปลี่ ยนแปลงดุลยพินิจที่ สาคัญที่ ทาโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

•

ใช้ ความเห็นโดยไม่มีความลาเอียงในการประเมินคาตอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและ

•

ติดตามความไม่สอดคล้ องกันที่ พบในระหว่างการสอบทานเอกสารหลักฐานของงาน หรือ
คาตอบที่ ไม่ สอดคล้ องกันที่ ได้ รั บจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสาหรับคาถามที่ เกี่ ยวข้ องกับ การใช้
ดุลยพินิจที่ สาคัญ

ก40. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของสานักงานอาจกาหนดเอกสารหลักฐานของงานที่ จะต้ องสอบทานโดยผู้สอบ
ทานคุณภาพงาน นอกจากนี้ นโยบายหรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวอาจบ่งชี้ให้ ผ้ ูสอบทานคุณภาพงานใช้
ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการเลือกเอกสารหลักฐานของงานที่ จะสอบทานเกี่ ยวกับการใช้
ดุลยพินิจที่ สาคัญโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ก41. การปรึกษาหารือเกี่ ยวกับดุลยพินิจที่ สาคัญของผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน และสมาชิกอื่ นในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน (ถ้ ามี) พร้ อมกับเอกสารหลักฐานของงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อาจช่วยผู้สอบทาน
คุณภาพงานในการประเมินการใช้ การสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ที่ เกี่ ยวกับดุลยพินิจที่ สาคัญ ในกรณีทเี่ กี่ ยวข้ องกับงาน
ก42. สาหรับการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)15 ให้ ตัวอย่างของ
อุ ป สรรคต่ อ การใช้ การสัง เกตและสงสัย เยี่ ยงผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นระดั บ งานตรวจสอบ
ความลาเอียงของผู้สอบบัญชีโดยไม่ร้ ตู ัว ที่ อาจขัดขวางการใช้ การสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ และการดาเนินการที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจกระทาเพื่ อจัดการกับอุปสรรคต่อการใช้ การ
สังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับงานตรวจสอบ

15

มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ ก34- ก36
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ก43. สาหรับการตรวจสอบงบการเงิน ข้ อกาหนดและการนาไปปฏิบัติทเกี่
ี่ ยวข้ องที่ กล่าวในมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)16 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 17
และมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับอื่ นยังได้ ให้ ตัวอย่ างเรื่ องที่ ผู้สอบบัญชีใช้ การสังเกตและสงสัย
เยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ เหมาะสมที่ อาจช่ วยให้ หลักฐานเกี่ ยวกับ
การสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ ผ้ ูสอบบัญชีใช้ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวอาจช่วยผู้สอบ
ทานคุณ ภาพงานในการประเมิน การใช้ การสัง เกตและสงสัย เยี่ ยงผู้ ป ระกอบวิช าชี พของกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงาน
มีการปฏิบัติตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวกับความเป็ นอิสระหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 25(ง))
ก44. มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 220 (ปรั บ ปรุ ง )18 ก าหนดให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานมี
ความรั บ ผิดชอบในการพิ จ ารณาว่ ามีข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งรวมถึงข้ อกาหนด
เกี่ ยวกับความเป็ นอิสระก่อนที่ จะลงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี
มีการปรึกษาหารือในเรื่ องที่ ยากหรือที่ น่าจะมีมีข้อโต้ แย้ งหรือเรื่ องที่ มีความเห็นที่ แตกต่างหรือไม่(อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 22(จ))
ก45

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 119 ระบุให้ มีการปรึกษาหารือสาหรับเรื่ องที่ ยากหรือที่ น่าจะมี
ข้ อโต้ แย้ งและมีความเห็นที่ แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
และผู้สอบทานคุณภาพงาน หรือบุคคลที่ ปฏิบัติงานภายในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน

ความเพียงพอและเหมาะสมของการมีส่วนร่ วมในงานของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (อ้ างถึงย่ อหน้ าที่
25(จ))
ก46. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)20 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานพิจารณา
ก่อนการลงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีในเรื่ องการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน
เพียงพอและเหมาะสมตลอดงานตรวจสอบ จนถึงระดับที่ ผ้ ูสอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานมีเกณฑ์ใน
การพิ จ ารณาว่ า ดุลยพิ นิ จ ที่ สาคัญ ที่ ใช้ แ ละข้ อสรุป ที่ ได้ มีค วามเหมาะสม ภายใต้ ลักษณะและ
สถานการณ์ของงานตรวจสอบแล้ ว มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)21 ยังบ่งชี้ว่า
เอกสารหลักฐานของการมีส่วนร่ วมของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานอาจกระทาได้ ในรูปแบบที่
แตกต่างกัน การปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและการสอบทานเอกสารหลักฐานดังกล่าวอาจ
ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงานในการประเมินเกณฑ์ทผูี่ ้ สอบบัญชีทรัี่ บผิดชอบงานพิจารณาการมีส่วน
ร่วมของผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานว่าเพียงพอและเหมาะสม
16

17
18
19
20
21

มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญ” ย่อหน้ าที่ ก238
มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง” ย่อหน้ า ที่ ก11
มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 21
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ 31(ง) 31(จ) และ ก79-ก82
มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 40(ก)
มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ ก118
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การสอบทานงบการเงินและรายงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 25(ช)
ก47. สาหรับการตรวจสอบงบการเงิน การสอบทานงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของผู้สอบทาน
คุณภาพงาน อาจรวมถึงการพิจารณาการแสดงรายการและการเปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับการใช้
ดุลยพินิจที่ สาคัญโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานว่ าสอดคล้ องกับความเข้ าใจของผู้สอบทานคุณภาพงานใน
เรื่ องเหล่านั้นจากการที่ สอบทานเอกสารหลักฐานที่ เลือก และการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ในการสอบทานงบการเงิน ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้ รับทราบถึงเรื่ องอื่ นที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจ
ต้ องใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญ โดยอาจจาเป็ นต้ องได้ รับข้ อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับวิธกี ารหรือข้ อสรุปของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานในย่ อหน้ านี้ สามารถนาไปใช้ กับงานสอบทานและรายงานที่
เกี่ ยวข้ อง
ก48. สาหรับงานที่ ให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นและงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง การสอบทานรายงานของผู้สอบทานคุณภาพ
งาน และในกรณีที่เกี่ ยวข้ อง ข้ อมูลที่ พิจารณาอาจรวมถึงการพิจารณาเรื่ องที่ คล้ ายกับย่ อหน้ าที่
ก47 (ตัวอย่างเช่น การแสดงรายการหรือคาอธิบายเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับ การใช้ ดุลยพินิจที่ สาคั ญ
โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานว่าสอดคล้ องกับความเข้ าใจของผู้สอบทานคุณภาพงานจากวิธกี ารปฏิบัติงาน
ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการสอบทานหรือไม่)
ข้ อกังวลที่ ยังไม่ได้ รับการแก้ ไขของผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 26)
ก49. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของสานัก งานอาจกาหนดบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลในสานักงานที่ จะได้ รั บ
การแจ้ งให้ ทราบถ้ าผู้สอบทานคุณภาพงานมีข้อกังวลที่ ยังไม่ได้ รับการแก้ ไขในความไม่เหมาะสม
ของการใช้ ดุลยพินิจที่ สาคัญโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้ อสรุปที่ ได้ บุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงบุคคล
ที่ ได้ รับ การมอบหมายหน้ าที่ ในการแต่ งตั้งผู้สอบทานคุณ ภาพงาน นโยบายหรือวิธีปฏิบัติ ของ
สานักงานอาจกาหนดให้ มีการปรึกษาหารือภายในหรือภายนอกสานักงาน (เช่น หน่วยงานวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่ ออกกฎระเบียบ) เกี่ ยวกับข้ อกังวลที่ ยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
เอกสารหลักฐาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 28-30)
ก50. ย่ อ หน้ า ที่ 57 ถึ ง 60 ของมาตรฐานการบริ หารคุ ณ ภาพ ฉบับ ที่ 1 กล่ า วถึงการจัด ทาเอกสาร
หลักฐานของระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน ดังนั้น การสอบทานคุณภาพงานที่ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริ ห ารคุ ณ ภาพฉบั บ นี้ ต้ อ งจั ด ท าเอกสารหลั ก ฐานตามที่ ก าหนดในมาตรฐาน
การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1
ก51. รูปแบบ เนื้อหา และขอบเขตของเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงานอาจขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น
•
•
•
•

ลักษณะและความซับซ้ อนของงาน
ลักษณะของกิจการ
ลักษณะและความซับซ้ อนของเรื่ องภายใต้ การสอบทานคุณภาพงาน และ
ขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานที่ สอบทาน
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ก52. การปฏิบัติงานและการแจ้ งการเสร็จสิ้นของการสอบทานคุณภาพงานอาจจัดทาเอกสารหลักฐานได้
หลายวิ ธี ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ส อบทานคุ ณ ภาพงานอาจจั ด ท าเอกสารหลั ก ฐานของงานสอบทาน
ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรั บ การปฏิบัติงาน หรื ออาจจัดทาเอกสารหลักฐานใน
รู ป แบบของบั น ทึ ก โดยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องผู้ ส อบทานคุ ณ ภาพงานอาจถู ก บั น ทึ ก ในรู ป แบบอื่ น
ตัวอย่างเช่น ในรายงานการประชุมของการปรึกษาหารือของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ ผ้ ูสอบทานคุณภาพงาน
มีอยู่
ก53. ย่อหน้ าที่ 24(ข) กาหนดให้ นโยบายหรือวิธีปฏิบัติงานของสานักงานกาหนดไม่ให้ ผ้ ูสอบบัญชี ที่
รับผิดชอบงานลงวันที่ ในรายงานของงานจนกว่าการสอบทานคุณภาพงานจะเสร็จสิ้น ซึ่ งรวมถึง
การแก้ ไขปัญหาที่ พบโดยผู้สอบทานคุณภาพงาน หากการปฏิบัติงานของผู้สอบทานคุณภาพงาน
ได้ บรรลุตามข้ อกาหนดทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้ องแล้ ว เอกสารหลักฐานของการสอบทานอาจเสร็จสิ้น
หลังจากวันที่ ในรายงานแต่ก่อนการรวบรวมแฟ้ มงานขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ดี นโยบายหรือวิธปี ฏิบัติ
ของสานักงานอาจระบุ ถึงเอกสารหลักฐานที่ ผู้สอบทานคุณภาพงานจาเป็ นต้ องทาให้ เสร็จ สิ้น ใน
หรือก่อนวันที่ ในรายงาน
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