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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่งฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ เกี่ยวข้องกบั 

(ก)   ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเมื่อได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลง

ร่วมกนั และ 

(ข) รูปแบบและเนื้อหาของรายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั  

2. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ ใช้กับการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันส าหรับ

ประเดน็ทางการเงินหรือประเดน็ที่ไม่ใช่ทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1-ก2) 

ความสมัพนัธก์บัมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัที ่11 

3. ระบบการควบคุมคุณภาพ นโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นความรับผิดชอบของส านักงาน  มาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ใช้กับส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในงานที่ปฏิบัติตาม

วิธีการที่ตกลงร่วมกัน  เนื้ อหาของมาตรฐานงานบริการที่เกี่ยวเนื่องฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การควบคุมคุณภาพในระดับงานแต่ละงานตั้งอยู่บนเกณฑ์ที่ว่าส านักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3-ก8) 

งานที่ปฏิบติัตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั 

4. ในงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกัน

ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ ว่าจ้าง ซึ่งผู้ ว่าจ้างได้ยืนยันว่าวิธีการที่ตกลงร่วมกันนั้นเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของงาน  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารวิธีการที่ตกลงร่วมกันและเร่ืองที่พบที่เกี่ยวข้อง 

ในรายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกัน  ผู้ว่าจ้างและผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอื่น

พิจารณาวิธีการที่ตกลงร่วมกันและเร่ืองที่พบในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพและหาข้อสรุปจากงาน

ที่ปฏบิัติดังกล่าวด้วยตนเอง  

5. คุณค่าของงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ เป็นผล

มาจาก 

(ก) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  โดย 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ 

(ข) การสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธกีารปฏบิัติงานและเร่ืองที่พบที่เกี่ยวข้อง 

6. งานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัไม่ใช่งานสอบบัญชี งานสอบทาน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่น  

งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันไม่เกี่ยวข้องกับการหาหลักฐานเพื่อให้ผู้ประกอบวิ ชาชีพ

แสดงความเหน็หรือให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัความเชื่อมั่นในรูปแบบอื่นใด 

 
1
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน 

และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง” 
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ขอบเขตการบงัคบัใชข้องมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนือ่งฉบบัน้ี 

7. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้มีเนื้ อหาที่กล่าววัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพในการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้  ซ่ึงให้บริบทส าหรับข้อก าหนดของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง

ฉบับนี้   จุดมุ่งหมายของวัตถุประสงค์เหล่านั้น คือ การช่วยผู้ประกอบวิชาชีพให้เข้าใจถึงสิ่งที่

จ าเป็นต้องท าเพื่อให้ประสบผลส าเรจ็ในงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

8. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ มีเนื้ อหาที่กล่าวถึงข้อก าหนด (แสดงโดยการใช้ค าว่า 

“ต้อง”) ซึ่งออกแบบเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ 

9. นอกจากนี้  มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ ยังมีบทน า ค าจ ากัดความ และค าอธิบาย 

การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่น ซึ่งให้บริบทที่เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจที่เหมาะสมของ

มาตรฐานฉบับนี้  

10. ค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่น ได้ให้ค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อก าหนดและ

แนวทางในการน าข้อก าหนดไปปฏบิัติ  ในขณะที่แนวทางดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อก าหนด แต่แนวทาง

มีความเกี่ยวข้องกับการน าข้อก าหนดไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม  ค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและ

ค าอธิบายอื่นอาจให้ข้อมูลพื้ นฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวถึงในมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้  

ซึ่งช่วยในเรื่องการน าข้อก าหนดไปปฏบิัติ 

วนัถือปฏิบติั 

11. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้   ให้มีผลบังคับใช้กับงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน 

ที่เง่ือนไขในการรับงานได้รับการตกลงในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9) 

วตัถุประสงค ์

12. วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพในงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันภายใต้มาตรฐานงาน

บริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้  คือ 

(ก) เพื่อตกลงวิธกีารที่จะปฏบิัติงานกบัผู้ว่าจ้าง 

(ข) เพื่อปฏบิัติงานตามวิธตีกลงร่วมกนั และ 

(ค) เพื่อสื่อสารวิธีการปฏิบัติงานและเร่ืองที่พบที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนดของมาตรฐานงาน

บริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้  

ค าจ ากดัความ 

13. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้  ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้   

(ก) วิธกีารที่ตกลงร่วมกนั หมายถึง วิธกีารปฏบิัติงานที่ตกลงร่วมกนัระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ

และผู้ว่าจ้าง (และผู้อื่น หากเกี่ยวข้อง) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10) 
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(ข) งานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั หมายถึง งานที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการว่าจ้างให้

ปฏิบัติงานตามวิธีการที่ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ ว่าจ้าง (และผู้อื่น หากเกี่ยวข้อง) ได้ตกลง

ร่วมกัน และสื่อสารวิธีการปฏิบัติงานและเร่ืองที่พบที่เกี่ยวข้องในรายงานการปฏิบัติงาน

ตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10) 

(ค) หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงาน หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่นในส านักงานซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบ

ต่องานและการปฏิบัติงานนั้น และต่อรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่

ออกในนามของส านักงาน และ ในบางสถานการณ์ หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่นใน

ส านักงานซึ่งเป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมจากองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานตามกฎหมาย 

หรือหน่วยงานก ากบัดูแล 

(ง) ผู้ว่าจ้าง หมายถึง ผู้ว่าจ้างให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก11) 

(จ) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในงานที่ปฏิบัติตาม

วิธีการที่ตกลงร่วมกัน รวมทั้งบุคคลอื่นที่ได้รับการว่าจ้างโดยส านักงานหรือส านักงาน

เครือข่ายให้ปฏิบัติวิธีการที่ตกลงร่วมกันส าหรับงานที่ให้บริการนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างโดยส านักงานหรือส านักงานเครือข่าย 

(ฉ) เร่ืองที่พบ หมายถึง ข้อเทจ็จริงจากผลการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน  เร่ืองที่พบ

สามารถตรวจสอบได้อย่างเที่ยงตรง  การอ้างถึงเร่ืองที่พบในมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง

ฉบับนี้ ไม่รวมถึงความเห็นหรือข้อสรุปในรูปแบบใดๆ และไม่รวมถึงข้อเสนอแนะใดๆ  

ที่ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจัดท าขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก12-ก13) 

(ช) ผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง บุคคลหรือองค์กรหรือกลุ่มบุคคล ที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพคาดว่าจะใช้รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน  ในบางกรณี อาจมี

ผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่นอกเหนือจากผู้ รับรายงานที่ระบุไว้ในรายงาน (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก10) 

(ซ) ผู้ ประกอบวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน 

(โดยทั่วไป คือ หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงาน หรือสมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือส านักงาน 

(หากเหมาะสม))  ในกรณีที่มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ ตั้งใจอย่างชัดเจนว่า

ข้อก าหนดหรือความรับผิดชอบใดต้องปฏิบัติตามโดยหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงาน จะใช้ค าว่า 

“หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงาน” แทนค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพ” 

(ฌ) ผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน (นอกเหนือจากบริการให้ความเชื่อมั่นหรือบริการเกี่ยวเนื่อง) ซึ่งงานของผู้เชี่ยวชาญ

ถูกใช้เพื่อช่วยเติมเตม็ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพในงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่

ตกลงร่วมกัน  ผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญภายใน (หุ้นส่วนหรือ

พนักงาน ซึ่งรวมถึงพนักงานชั่วคราวของส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายของผู้ประกอบ

วิชาชีพ) หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้ประกอบวิชาชีพกไ็ด้ 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 4 TSRS 4400 (ปรับปรงุ) 

(ญ) ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การน าการฝึกอบรม ความรู้  และประสบการณ์ 

(ในบริบทของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ และข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง) ไปใช้ในการตัดสินใจบนพื้ นฐานของข้อมูลในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมใน

สถานการณ์ของงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

(ฎ) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัต้องปฏบิัติตาม ซึ่งตามปกติแล้ว หมายถึง ประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

(ฏ) ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัประเดน็ที่น าวิธีการที่ตกลงร่วมกนัไปปฏบิัติ 

ขอ้ก าหนด 

การปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัตามมาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่งฉบบัน้ี 

14. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความเข้าใจในเนื้ อหาทั้งหมดของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้   

ซึ่งรวมถึงค าอธบิายการน าไปปฏบิัติและค าอธิบายอื่น เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์และน าข้อก าหนด

ของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ ไปปฏบิัติอย่างเหมาะสม 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

15. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแต่ละข้อของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้  

เว้นแต่ข้อก าหนดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน เช่น ถ้าสถานการณ์  

ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดไม่ปรากฏอยู่ในงานนั้น 

16. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้  เว้นแต่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ ทั้งหมด  

ที่เกี่ยวข้องกบังานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้ง 

17. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก14-ก20) 

การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

18. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการตอบรับงาน การปฏิบัติงาน และ  

การรายงานส าหรับงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆ ของ

งานด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21-ก23) 

การควบคุมคุณภาพในระดบังาน 

19. หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงาน ต้องรับผิดชอบต่อ 

(ก) คุณภาพโดยรวมของงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งรวมถึงงานที่ปฏิบัติโดย

ผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24) 
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(ข) งานที่ปฏบิัติตามนโยบายและวิธปีฏบิัติด้านการควบคุมคุณภาพของส านักงาน โดย 

(1) ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับการตอบรับงานหรือการคงไว้ซึ่ ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25) 

(2) ท าให้เป็นที่พอใจว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ  

(ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) มีความรู้ และความสามารถที่

เหมาะสมในการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

(3) มีความตื่นตัวต่อข้อบ่งชี้ ที่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด  

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง และก าหนดมาตรการที่เหมาะสม หากหุ้นส่วนที่

รับผิดชอบงานได้ทราบถึงเร่ืองที่ชี้ ให้เห็นว่าสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานไม่ได้

ปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก26) 

(4) ก าหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ และ 

(5) รับผิดชอบต่อการด ารงไว้ซึ่งการจัดท าเอกสารหลักฐานของงานที่เหมาะสม 

20. ในกรณีที่มีการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานต้องท าให้เป็น

ที่พอใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพอย่างเพียงพอที่จะรับผิดชอบต่อเร่ืองที่พบที่รวมอยู่ในรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่

ตกลงร่วมกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27) 

การตอบรบังานและการรบังานต่อเนือ่ง 

21. ก่อนตอบรับงานหรือรับงานต่อเนื่องส าหรับงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ตอบรับงานหรือรับงาน

ต่อเนื่อง หากผู้ประกอบวิชาชีพได้รับทราบถึงข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์ที่ชี้ ให้เห็นว่าวิธีการที่ถูก

ขอให้ปฏบิัตินั้นไม่เหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏบิัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนันั้น (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก28-ก31) 

22. ผู้ประกอบวิชาชีพจะตอบรับงานหรือรับงานต่อเนื่องส าหรับงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกัน

ได้กต่็อเมื่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก28-ก31) 

(ก) ผู้ ว่าจ้างยืนยันว่าวิธีการที่ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะปฏิบัตินั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

ของงานนั้น 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะสามารถได้รับข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามวิธีการที่  

ตกลงร่วมกนันั้น 

(ค) วิธีการที่ตกลงร่วมกันและเร่ืองที่พบที่เกี่ยวข้องสามารถอธิบายได้อย่างเที่ยงตรง โดยใช้ 

ค าบรรยายที่ชัดเจน ไม่ท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน และไม่ขึ้นอยู่กบัการตีความที่แตกต่างกัน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก32-ก36) 
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(ง) ผู้ ประกอบวิชาชีพต้องไม่มีเหตุให้เชื่ อว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องได้ และ 

(จ) ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพถูกก าหนดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความเป็นอิสระ  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่มีเหตุให้เชื่อว่าจะไม่สามารถปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านความเป็น

อสิระได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก37-ก38) 

23. ในกรณีที่หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานได้รับข้อมูลซึ่งอาจเป็นเหตุให้ส านักงานปฏิเสธงานหากได้รับ

ข้อมูลดังกล่าวมาก่อน หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานต้องสื่อสารข้อมูลนั้นต่อส านักงานทันที เพื่อให้

ส านักงานและหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานสามารถด าเนินการที่จ าเป็น  

การตกลงเงื่อนไขในการรบังาน 

24. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องตกลงกับผู้ ว่าจ้างเกี่ยวกับเง่ือนไขในการรับงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลง

ร่วมกันและบันทึกเง่ือนไขในการรับงานที่ตกลงแล้วในหนังสือตอบรับงานหรือข้อตกลงที่เป็น 

ลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม  ข้อก าหนดเหล่านี้ ต้องรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก39-ก40) 

(ก) การระบุประเดน็ที่จะน าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัไปปฏบิัติ 

(ข) วัตถุประสงค์ของงานและผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายงานการปฏิบัติงานตาม

วิธกีารที่ตกลงร่วมกนั ตามที่ระบุโดยผู้ว่าจ้าง 

(ค) ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ รับผิดชอบตามที่ระบุโดยผู้ ว่าจ้าง และข้อความที่ระบุว่างานที่ปฏบิัติ

ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ได้ปฏิบัติบนพื้นฐานที่ผู้ รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบั

ประเดน็ที่น าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัไปปฏบิัติ 

(ง) การยืนยันข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะปฏิบัติตามในการ

ปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

(จ) ข้อความที่ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอิสระหรือไม่ 

และถ้าต้องปฏิบัติตาม ให้ระบุ ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก37-ก38) 

(ฉ) ลักษณะของงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั ซึ่งรวมถึงข้อความที่ระบุว่า 

(1) งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพตามวิธีการที่ตกลงไว้กับผู้ ว่าจ้าง (และผู้อื่น หากเกี่ยวข้อง) และการรายงาน

เร่ืองที่พบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10) 

(2) เร่ืองที่พบเป็นข้อเทจ็จริงจากผลการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั และ 

(3) งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันไม่ใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ดังนั้น  

ผู้ประกอบวิชาชีพจึงไม่แสดงความเหน็หรือให้ข้อสรุปที่ให้ความเชื่อมั่นใด 
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(ช) การยืนยันโดยผู้ว่าจ้าง (และผู้อื่น หากเกี่ยวข้อง) ว่าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนันั้นเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10) 

(ซ) การระบุผู้ รับรายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

(ฌ) ลักษณะ ช่วงเวลาและขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงานที่จะใช้ ซึ่งอธิบายโดยใช้ค าบรรยาย 

ที่ชัดเจน ไม่ท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน และไม่ขึ้ นอยู่กับการตีความที่แตกต่างกัน และ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก41-ก42) 

(ญ) การอ้างถึงรูปแบบและเนื้ อหาที่คาดไว้ส าหรับรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลง

ร่วมกนั 

25. หากวิธกีารที่ตกลงร่วมกันมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องตกลงกับ

ผู้ว่าจ้างเพื่อแก้ไขเง่ือนไขในการรับงาน ให้สะท้อนถึงวิธกีารที่เปล่ียนแปลงนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก43) 

งานทีป่ฏิบติัตามวธีิการทีต่กลงร่วมกนัทีใ่หบ้ริการต่อเนือ่ง 

26. ส าหรับงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่ให้บริการต่อเนื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมิน

ว่ามีสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงข้อพิจารณาในการการตอบรับงานที่เปล่ียนแปลงไป ที่ท าให้ต้องแก้ไข

เง่ือนไขในการรับงานหรือไม่ และต้องประเมินว่ามีความจ าเป็นที่ต้องแจ้งเตือนผู้ ว่าจ้างให้เข้าใจ

เกี่ยวกบัเง่ือนไขในการรับงานปัจจุบันหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก44) 

การปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั 

27. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัตามเง่ือนไขในการรับงาน 

28. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่าจะขอค ารับรองที่เป็นลายลักษณ์อกัษรหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก45) 

การใชผ้ลงานของผูเ้ชี่ยวชาญของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

29. หากผู้ประกอบวิชาชีพใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก46-ก47 และ ก50) 

(ก) ประเมินความรู้  ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ข) ตกลงกบัผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ

งานของผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก48-ก49) 

(ค) พิจารณาว่าลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของงานที่ปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพนั้นเป็นไปตามที่ได้ตกลงกนัไว้หรือไม่ และ 

(ง) พิจารณาว่าเร่ืองที่พบได้อธิบายผลของการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอหรือไม่ โดยค านึงถึง

งานของผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพด้วย 
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รายงานการปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั 

30. รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันจะต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมี

ข้อมูลดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก51) 

(ก)  ชื่อรายงานที่ระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นรายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

(ข)  ผู้รับรายงาน ตามที่ระบุในเง่ือนไขในการรับงาน 

(ค)  การระบุถึงประเดน็ที่น าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัไปปฏบิัติ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก52) 

(ง)  การระบุถึงวัตถุประสงค์ของรายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัและข้อความ

ที่ระบุว่า รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันอาจไม่เหมาะสมส าหรับการใช้

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก53-ก54) 

(จ)  ค าอธบิายงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั ซึ่งกล่าวว่า 

(1)  งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพตามวิธีการที่ตกลงไว้กับผู้ ว่าจ้าง (และผู้ อื่น หากเกี่ยวข้อง) และ 

การรายงานเร่ืองที่พบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10) 

(2)  เร่ืองที่พบเป็นข้อเทจ็จริงจากผลการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั และ 

(3)  ผู้ว่าจ้าง (และผู้อื่น หากเกี่ยวข้อง) ได้ยืนยันว่าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10) 

(ฉ)  ในกรณีที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบตามที่ระบุโดยผู้ว่าจ้าง และข้อความที่ระบุว่า ผู้รับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบเกี่ยวกบัประเดน็ที่น าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัไปปฏบิัติ 

(ช)  ข้อความที่ระบุว่า การปฏบิัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัเป็นไปตามมาตรฐานงานบริการ

เกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง) 

(ซ)  ข้อความที่ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการ 

ที่ตกลงร่วมกนั 

(ฌ)  ข้อความที่ระบุว่า งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันนี้ ไม่ใช่งานที่ให้ความเชื่อมั่น  

ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพจึงไม่แสดงความเหน็หรือให้ข้อสรุปที่ให้ความเชื่อมั่น 

(ญ)  ข้อความที่ระบุว่า หากผู้ประกอบวิชาชีพได้ใช้วิธปีฏบิัติงานเพิ่มเติม ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พบเร่ืองอื่นที่จะน าเสนอในรายงานกไ็ด้ 

(ฎ)  ข้อความที่ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณตาม

ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิชาบัญชี หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือ

ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีความเข้มงวดไม่น้อยกว่า 
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(ฏ)  เกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

(1)  ข้อความที่ระบุว่า เพื่อวัตถุประสงค์ของงาน ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็น

อสิระที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบิัติตาม (หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ถูกก าหนดให้

มีความเป็นอิสระและไม่ได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นในเง่ือนไขในการรับงานที่จะ

ปฏบิัติตามเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ) หรือ 

(2)  ข้อความที่ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็น

อสิระที่เกี่ยวข้อง และข้อความดังกล่าวควรจะระบุถึงข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็น

อิสระที่เกี่ยวข้องนั้น (หากผู้ประกอบวิชาชีพถูกก าหนดให้มีความเป็นอิสระ หรือ

มีการตกลงในเง่ือนไขในการรับงานที่จะปฏบิัติตามเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ) 

(ฐ)  ข้อความที่ระบุว่า ส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบับที่ 1 หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือข้อก าหนดทางกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ ซึ่ งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  ฉบับที่  1   

หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ใช่ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี  ข้อความดังกล่าวต้องระบุถึง

ข้อก าหนดทางวิชาชีพ หรือข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน  

ซึ่งต้องมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 

(ฑ)  ค าอธบิายเกี่ยวกบัวิธกีารปฏบิัติงานที่มีรายละเอยีดของลักษณะและขอบเขต และช่วงเวลา  

(ถ้ามี) ของแต่ละวิธีการตามที่ตกลงร่วมกันในเง่ือนไขในการรับงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก55-ก57) 

(ฒ)  เร่ืองที่พบในแต่ละวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดข้อยกเว้นที่พบ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก55-ก56) 

(ณ)  ลายมือชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพ  

(ด) วันที่ในรายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั และ 

(ต)  ที่ตั้งส านักงานในประเทศที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบิัติงาน 

31. หากผู้ประกอบวิชาชีพอ้างถึงผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพในรายงานการปฏบิัติงาน

ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ข้อความที่แสดงในรายงานจะต้องไม่แสดงเป็นนัยว่าความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏบิัติงานและการรายงานเรื่องที่พบนั้นลดลงเนื่องจากการมีส่วนร่วม

ของผู้เชี่ยวชาญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก58) 

32. หากผู้ประกอบวิชาชีพมีการน าเสนอบทคัดย่อของเร่ืองที่พบในรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการ 

ที่ตกลงร่วมกนัเพิ่มเติมจากค าอธบิายเร่ืองที่พบตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 30(ฒ) 

(ก)  บทคัดย่อของเร่ืองที่พบต้องอธิบายในลักษณะที่เที่ยงตรง โดยใช้ค าบรรยายที่ชัดเจน  

ไม่ท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน และไม่ขึ้นอยู่กบัการตีความที่แตกต่างกนั และ 

(ข)  รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันจะต้องมีข้อความที่ระบุว่า การอ่าน

บทคัดย่อไม่สามารถทดแทนการอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ 
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33. ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องไม่ลงวันที่ของรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันก่อนวันที่ 

ที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเสรจ็สิ้นและได้ก าหนดเร่ืองที่พบตาม

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้  

การปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัพรอ้มกบังานบริการอื่น  

34. รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันจะต้องแยกให้ชัดเจนจากรายงานการบริการอื่น 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก59) 

เอกสารหลกัฐานของงาน 

35. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องระบุเร่ืองดังต่อไปนี้ ในเอกสารหลักฐานของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก60) 

(ก)  เง่ือนไขในการรับงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการตกลงกับผู้ ว่าจ้างเกี่ยวกับวิธีการ

ปฏบิัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป (ถ้ามี) 

(ข)  ลักษณะ ช่วงเวลาและขอบเขตของการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั และ 

(ค)  เร่ืองที่พบจากการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

 

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ขอบเขตของมาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่งฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 2) 

ก1. การอ้างอิงถึง “ประเดน็” ในมาตรฐานงานบริการที่เกี่ยวเนื่องฉบับนี้  ครอบคลุมถึงสิ่งใดกต็ามที่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั ซึ่งรวมถึงข้อมูล เอกสาร การวัดผล หรือ

การปฏบิัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่ความเกี่ยวข้อง 

ก2. ตัวอย่างประเด็นทางการเงินและประเด็นที่ไม่ใช่ทางการเงินในงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลง

ร่วมกนั อาจรวมถึง 

• ประเดน็ทางการเงิน 

 งบการเงินของกิจการ หรือประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน บางด้าน 

 การมีสทิธเิบิกรายจ่ายจากโครงการให้เงินทุน 

 รายได้ที่ ใช้ในการก าหนดค่าลิขสิทธิ์  ค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์  

ซึ่งก าหนดตามอตัราร้อยละของรายได้ 

 อตัราส่วนการด ารงเงินทุนเพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากบัดูแล 

• ประเดน็ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 

 จ านวนผู้โดยสารที่รายงานต่อหน่วยงานการบินพลเรือน 

 การสงัเกตการณ์ท าลายสนิค้าปลอมหรือสินค้าช ารุดที่รายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 
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 กระบวนการในการท าข้อมูลส าหรับการจับสลากกนิแบ่งที่รายงานต่อหน่วยงานก ากับ

ดูแล 

 ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่รายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 

รายการดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่รายการทั้งหมด  โดยอาจมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมเมื่อความต้องการ

รายงานให้บุคคลภายนอกพัฒนาเพิ่มข้ึน 

ความสมัพนัธก์บัมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัที ่1 (อ้างถึงย่อหน้าที่ 3) 

ก3. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของส านักงานที่ต้องจัดให้มี

และคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมคุณภาพส าหรับงานบริการเกี่ยวเนื่อง ซึ่งรวมถึงงานที่ปฏิบัติตาม

วิธกีารที่ตกลงร่วมกนั  ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงการจัดให้มี 

• ระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน และ 

• นโยบายที่เกี่ยวข้องของส านักงาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ 

การควบคุมคุณภาพและวิธีปฏิบัติที่จ าเป็นในการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติและ 

การติดตามผลการปฏบิัติตามนโยบายดังกล่าว 

ก4. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานมีภาระหน้าที่ในการจัดให้มีและคงไว้

ซึ่งระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า  

(ก)  ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนด 

ทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(ข)  รายงานที่ออกโดยส านักงานหรือหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น2 

ก5. (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

ก6. ในบริบทของระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในการ

น าวิธปีฏบิัติในการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบังานไปปฏบิัติ 

ก7. โดยทั่วไป กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจเชื่อถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน เว้นแต่ข้อมูลจาก

ส านักงานหรือองค์กรอื่นจะชี้ แนะไว้เป็นอย่างอื่น  ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจเชื่อถือระบบ 

การควบคุมภาพของส านักงานในเร่ือง 

• ความรู้ความสามารถของบุคลากรจากการจัดหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ของส านักงาน 

• การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า จากระบบการตอบรับงานและการรับงานต่อเนื่องของ

ส านักงาน 

• การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับผ่านกระบวนการการติดตามผลของ

ส านักงาน 

 
2
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 11 
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ในการพิจารณาข้อบกพร่องในระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานที่อาจมีผลกระทบต่องานที่

ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานอาจพิจารณามาตรการที่ส านักงานใช้

เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานพิจารณาว่าเพียงพอในบริบทของงานที่ปฏบิัติตาม

วิธกีารที่ตกลงร่วมกนันั้น 

ก8. ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานไม่ได้เป็นการบ่งชี้ ในทุกกรณีว่างานที่ปฏิบัติ

ตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัไม่ปฏบิัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง หรือบ่งชี้ ว่ารายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนันั้นไม่เหมาะสม 

วนัถือปฏิบติั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 11) 

ก9. ส าหรับเง่ือนไขในการรับงานที่ครอบคลุมช่วงเวลาหลายปี ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องการปรับปรุง

เง่ือนไขในการรับงานนั้นเพื่อให้งานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัจะด าเนินการตามมาตรฐาน

งานบริการที่เกี่ยวเนื่องฉบับนี้  ในหรือหลังวันที่ถือปฏบิัติ 

ค าจ ากดัความ  

ผูว้า่จา้ง และผูใ้ชร้ายงานทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(ก), 13(ข), 13(ง), 13(ช),  

24(ฉ)(1), 24(ช), 30(จ)(1), 30(จ)(3)) 

ก10. ในบางสถานการณ์ นอกจากผู้ ว่าจ้างแล้ว อาจมีการให้ผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตกลงกับ

วิธีการปฏิบัติงานด้วย  นอกจากนี้  ผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่นอกเหนือจากผู้ ว่าจ้างอาจ

ยืนยันความเหมาะสมของวิธกีารปฏบิัติงานด้วย 

ก11. ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ผู้ ว่าจ้างอาจเป็นผู้ รับผิดชอบ หน่วยงานก ากับดูแล หรือผู้ ใช้

รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอื่น  การอ้างถึงผู้ ว่าจ้างในมาตรฐานงานบริการที่เกี่ยวเนื่องฉบับนี้

ครอบคลุมถึงผู้ว่าจ้างประเภทต่างๆ แล้วแต่ความเกี่ยวข้อง 

เรือ่งทีพ่บ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(ฉ)) 

ก12. เร่ืองที่พบสามารถตรวจสอบได้อย่างเที่ยงตรง ซึ่งหมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพคนอื่นที่

ปฏิบัติงานด้วยวิธีการเดียวกันควรได้ผลลัพธ์ที่เทียบเคียงกันได้  เร่ืองที่พบไม่รวมถึงการแสดง

ความเหน็หรือการให้ข้อสรุปและไม่รวมถึงข้อเสนอแนะใดๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจัดท าขึ้น 

 ก13. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจใช้ค าว่า “ข้อเทจ็จริงที่พบ” แทน “เร่ืองที่พบ” ได้ เช่น ในกรณีที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพมีความกังวลว่า “เร่ืองที่พบ” อาจท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน ซ่ึงกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้น 

ในประเทศหรือภาษาที่ค าว่า “เร่ืองที่พบ” อาจท าให้เข้าใจว่ารวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ 

เพียงข้อเทจ็จริง 
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ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17) 

ความเทีย่งธรรมและความเป็นอิสระ 

ก14. ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏบิัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่เกี่ยวข้อง  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในประมวลจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีก าหนดให้ผู้ ประกอบวิชาชีพปฏิบัติตามหลักการพื้ นฐาน (ซึ่งรวมถึงความเที่ยงธรรม)  

ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่รอมชอมเกี่ยวกบัการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

หรือดุลยพินิจในทางธุรกจิอนัเนื่องมาจากความล าเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพล

อันเกินควรของบุคคลอื่น  ดังนั้น ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ปฏิบัติตามนั้น จะก าหนดให้อย่างน้อยผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความเที่ยงธรรมเมื่อปฏิบัติงานตาม

วิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

ก15. ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่ได้มีข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระส าหรับงาน

ที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน  อย่างไรก็ตาม กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือข้อก าหนด  

ทางวิชาชีพอื่น หรือเง่ือนไขของสัญญา โครงการหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับประเดน็ที่เกี่ยวกับ 

งานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั อาจมีข้อก าหนดเฉพาะเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับ3 

ก16. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง อาจ 

(ก)  ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบ

หรือสงสยัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกกจิการที่เหมาะสม 

(ข)  ก าหนดความรับผิดชอบในกรณีที่การรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกกิจการที่

เหมาะสมอาจเหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าว4 

ก17. การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแล

ภายนอกกจิการที่เหมาะสม อาจจ าเป็นหรือเหมาะสมกบัสถานการณ์ เนื่องจาก 

(ก)  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องรายงาน 

(ข)  ผู้ประกอบวิชาชีพตัดสินใจว่าการรายงานเป็นการกระท าที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยตามที่กล่าวไว้ในข้อก าหนด  

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง หรือ 

(ค)  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องให้สิทธิผู้ประกอบวิชาชีพ

ในการท าเช่นนั้น 

 
3
  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจชี้ ให้เหน็ว่าการไม่ปฏบิัตติามกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงการทุจริต  ตวัอย่างเช่น ย่อหน้าที่ 

360.5 A2 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชพีบัญช ี
4
 ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าที่ R360.36 ถึง 360.36 A3 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชพีบัญช ี
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ก18. ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้ถูกคาดหวังให้มีระดับความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับเกนิกว่าที่

จ าเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันได้  อย่างไรกต็าม กฎหมาย ข้อบังคับ 

หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจคาดหวังให้ผู้ประกอบวิชาชีพประยุกต์คว ามรู้   

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในการตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัย  การพิจารณาว่าการกระท าใดถือเป็นการไม่ปฏบิัติตามสิ่งที่

ก าหนดจริงหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ในที่สดุแล้วศาลหรือองค์กรที่มีอ านาจวินิจฉัยอื่นจะเป็นผู้ตัดสนิ 

ก19. ในบางสถานการณ์ การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อ

หน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกกจิการที่เหมาะสมอาจถูกขัดขวางโดยหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพใน

การรักษาความลับของลูกค้าตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  

ในบางสถานการณ์ การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อ

หน่วยงานก ากับดูแลภายนอกกิจการที่เหมาะสม กไ็ม่ถือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่การรักษาความลับ

ของลูกค้าตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง5 

ก20. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาขอค าปรึกษาจากภายใน (เช่น ภายในส านักงานหรือส านักงาน

เครือข่าย) ขอค าแนะน าทางกฎหมายเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบทางวิชาชีพหรือทางกฎหมายจาก

การด าเนินการในบางเร่ือง หรือขอค าปรึกษาในลักษณะที่เป็นความลับจากหน่วยงานที่มีอ านาจ  

ในการก ากับดูแลหรือองค์กรวิชาชีพ (ถ้าการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ 

หรือไม่ฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับของลูกค้า)6 

การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18) 

ก21. ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประยุกต์ข้อก าหนดของมาตรฐานงาน

บริการที่เกี่ยวเนื่องฉบับนี้และข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง และในการตัดสนิใจเกี่ยวกับ

การด าเนินการต่างๆ ตลอดการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั ตามที่เหมาะสม 

ก22. ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการตอบรับงาน การปฏิบัติงาน และ  

การรายงานส าหรับงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั  ตัวอย่างเช่น 

 การตอบรับงาน 

• การปรึกษาหารือและตกลงกับผู้ ว่าจ้าง (และผู้อื่น หากเกี่ยวข้อง) เกี่ยวกับลักษณะ 

ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารที่จะปฏบิัติ (โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของงาน) 

• การก าหนดว่าได้บรรลุเง่ือนไขการตอบรับงาน และการรับงานต่อเนื่องหรือไม่ 

• การก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏบิัติงานตามวิธีการที่ได้ตกลงกันในเง่ือนไขในการ

รับงาน ซึ่งรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
5
 ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าที่ R114.1 114.1 A1 และ R360.37 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัช ี

6
  ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าที่ 360.39 A1 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวชิาชพีบัญช ี
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• การก าหนดการด าเนินการที่เหมาะสมหากผู้ประกอบวิชาชีพได้ทราบถึงข้อเทจ็จริงหรือ

สถานการณ์ที่ชี้ ให้เห็นว่าวิธีการปฏิบัติงานที่ขอให้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพตกลงด้วยนั้น 

ไม่เหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

การปฏบิัติงาน 

• การก าหนดการด าเนินการหรือการตอบสนองที่เหมาะสม หากเมื่อปฏบิัติงานตามวิธีการที่

ตกลงร่วมกนั ผู้ประกอบวิชาชีพได้ทราบถึง 

 เร่ืองที่อาจบ่งชี้ ถึงการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติหรืออาจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือข้อบังคับ 

 เร่ืองอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยในบูรณภาพของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่

ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน หรือมีข้อบ่งชี้ ว่าสารสนเทศนั้นอาจท าให้เกิด

ความเข้าใจผิด 

 วิธกีารไม่สามารถปฏบิัติได้ตามที่ตกลงกนั 

การรายงาน 

• การอธิบายเร่ืองที่พบอย่างเที่ยงตรงและมีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่ งรวมถึงเมื่อพบ

ข้อยกเว้นต่างๆ 

ก23. ในการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั ความจ าเป็นในการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

มีอยู่ไม่มากนักด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  

• งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ได้ตกลง

ร่วมกันระหว่างที่ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ ว่าจ้าง ซึ่งผู้ ว่าจ้างได้ยืนยันแล้วว่าวิธีที่ตกลง

ร่วมกนันั้นเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ของงาน 

• วิธีการที่ตกลงร่วมกันและเร่ืองที่พบจากผลการปฏิบัติงานตามวิธีการเหล่านั้นสามารถ

อธิบายได้อย่างเที่ยงตรง โดยใช้ค าบรรยายที่ชัดเจน ไม่ท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน และ 

ไม่ขึ้นอยู่กบัการตีความที่แตกต่างกนั  

• เร่ืองที่พบสามารถตรวจสอบได้อย่างเที่ยงตรง ซึ่งหมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ 

คนอื่นที่ปฏบิัติงานด้วยวิธกีารเดียวกนัควรได้ผลลัพธท์ี่เทยีบเคียงกนัได้ 

การควบคุมคุณภาพในระดบังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19-20) 

ก24. ในการรับผิดชอบต่อคุณภาพโดยรวมของงานแต่ละงาน การกระท าของหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงาน

และข้อความที่เหมาะสมส าหรับสมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่เน้นย า้ถึงความส าคัญของ

การบรรลุคุณภาพของงานในเรื่องดังต่อไปนี้  

(ก)  การปฏบิัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับ 

(ข)  การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของส านักงานที่เกี่ยวข้อง 

และ 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 16 TSRS 4400 (ปรับปรงุ) 

(ค)  การเสนอรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันตาม

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้  

ก25. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานต้องได้มาซึ่งข้อมูลที่พิจารณาว่า

จ าเป็นตามสถานการณ์ก่อนการตอบรับงานกับลูกค้ารายใหม่ เมื่อตัดสินใจว่าจะท างานในปัจจุบัน

ต่อไปหรือไม่ รวมถึงเมื่อพิจารณาตอบรับงานใหม่กับลูกค้ารายเดิม  ข้อมูลที่ ช่วยหุ้นส่วนที่

รับผิดชอบงานใช้ในการก าหนดว่าการตอบรับงานหรือการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า และ 

งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันมีความเหมาะสมหรือไม่ อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ  

ความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าของหลัก ผู้บริหารคนส าคัญ และผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล  หากหุ้นส่วน 

ที่รับผิดชอบงานมีเหตุให้สงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารในระดับที่ น่าจะส่งผล

กระทบต่อการปฏบิัติงาน อาจเป็นการไม่เหมาะสมที่จะตอบรับงานนั้น 

ก26. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มี

นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าส านักงานและ

บุคลากรของส านักงานปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานงานบริการ

เกี่ยวเนื่องฉบับนี้  ก าหนดความรับผิดชอบของหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวกบัการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก27.  หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ 

ตกลงกับผู้ ว่าจ้างในการจ ากัดขอบเขตของวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้ครอบคลุมเฉพาะวิธีการที่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถรับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  ทั้งนี้  ผู้ ว่าจ้างอาจจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญต่างหากเพื่อปฏบิัติงานตามวิธกีารอื่นนั้น 

การตอบรบังานและการรบังานต่อเนือ่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21-23) 

ก28. ในการท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจได้รับทราบถึงสิ่งที่บ่งชี้ ว่าวิธีการที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการร้องขอให้ปฏิบัตินั้นไม่เหมาะสม

ส าหรับวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน  ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจได้รับทราบข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ ว่า 

• วิธีการปฏิบัติงานถูกเลือกมาในลักษณะที่ตั้งใจที่จะท าให้เกิดความล าเอียงในการตัดสินใจ

ของผู้ใช้รายงาน 

• ประเดน็ที่น าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัไปปฏบิัตินั้นไม่น่าเชื่อถือ 

• งานที่ให้ความเชื่อมั่นหรืองานบริการให้ค าปรึกษาอาจตอบสนองความต้องการของผู้ ว่าจ้าง

หรือผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอื่นได้ดีกว่า 

ก29. การกระท าอื่นซึ่งอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพพอใจว่าได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 21 และ 

22 รวมถึงเร่ืองต่างๆ ดังนี้  

• การเปรียบเทียบวิธีการที่จะปฏิบัติกับข้อก าหนดที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ในกฎหมาย

หรือข้อบังคับ หรือข้อตกลงตามสัญญา (บางคร้ังเรียกว่า “ข้อก าหนดของผู้ ว่าจ้าง”) ตาม 

ความเหมาะสม 
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• การขอให้ผู้ว่าจ้าง 

 แจกจ่ายส าเนาของวิธีการที่จะปฏิบัติ รวมทั้งรูปแบบและเนื้ อหารายงาน 

การปฏบิัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัที่คาดไว้ตามที่ระบุในเง่ือนไขในการรับงาน 

ให้กบัผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 ขอให้ผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายยืนยันวิธกีารที่จะปฏบิัติ 

 ปรึกษาหารือวิธีการที่จะปฏิบัติกับตัวแทนที่เหมาะสมของผู้ ใช้รายงานที่ เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

• การอ่านเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้ ว่าจ้างกับผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอื่น ในกรณีที่ 

ผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพียงผู้เดียว 

ก30. หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในย่อหน้าที่  21 และ 22 แล้ว แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ 

งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ว่าจ้างหรือ 

ผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอื่น  ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพอาจแนะน าบริการอื่น 

เช่น งานที่ให้ความเชื่อมั่น ซึ่งอาจเหมาะสมมากกว่า 

ก31. เง่ือนไขทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 21 และ 22 ประยุกต์กับวิธีการปฏิบัติงานที่ได้เพิ่มเติม

หรือปรับเปลี่ยนในระหว่างการปฏบิัติงานด้วยเช่นกนั 

ค าอธิบายเกีย่วกบัวธีิการทีต่กลงร่วมกนัและเรือ่งทีพ่บ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22(ค)) 

ก32. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดวิธีการปฏบิัติงานที่จะท าในงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกัน  

นอกจากนี้  ในบางสถานการณ์ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดแนวทางในการอธิบายวิธีการ

ปฏิบัติงานหรือเร่ืองที่พบในรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันด้วย  ตามที่ก าหนดใน

ย่อหน้าที่ 22(ค) เง่ือนไขข้อหนึ่งของการรับงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันคือ ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องก าหนดได้ว่าวิธีการที่ตกลงร่วมกันและเร่ืองที่พบสามารถอธิบายได้อย่างเที่ยงตรง  

โดยใช้ค าบรรยายที่ชัดเจน ไม่ท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน และไม่ขึ้นอยู่กบัการตีความที่แตกต่างกนั 

ก33. วิธีการที่ตกลงร่วมกันได้รับการอธิบายอย่างเที่ยงตรง โดยใช้ค าบรรยายที่ชัดเจน ไม่ท าให้เข้าใจ

คลาดเคล่ือน และไม่ขึ้นอยู่กับการตีความที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่า วิธีการที่ตกลงร่วมกัน

ได้รับการอธิบายในระดับที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถ

เข้าใจลักษณะของขอบเขต และช่วงเวลา (ถ้ามี) ของวิธีการปฏิบัติงานที่ท า  สิ่งส าคัญที่ต้อง

ตระหนักคือ ค าบรรยายใดๆ อาจเป็นไปได้ที่จะถูกใช้ในลักษณะที่คลุมเครือหรือท าให้เข้าใจ

คลาดเคล่ือนได้ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับบริบทหรือการไม่มีบริบท  หากสมมติว่าค าบรรยายเหมาะสมกับ

บริบทที่ใช้ค าบรรยายนั้น ตัวอย่างของค าอธบิายการปฏบิัติงานที่อาจยอมรับได้ รวมถึง  

• ยืนยัน 

• เปรียบเทยีบ 
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• ตรวจสอบว่าตรงกนั 

• ติดตาม 

• ตรวจ 

• สอบถาม 

• ทดสอบการค านวณ 

• สงัเกตการณ์ 

ก34. ค าบรรยายที่อาจไม่ชัดเจน ท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน หรือขึ้นอยู่กับการตีความที่แตกต่างกันตาม

บริบท อาจรวมถึงตัวอย่างดังนี้   

• ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเชื่อมั่นภายใต้มาตรฐานต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี 

เช่น “แสดงถูกต้องตามที่ควร” “การสอบบัญชี” “การสอบทาน” “ความเชื่อมั่น” 

“ความเหน็” หรือ “ข้อสรุป” 

• ค าบรรยายที่ชี้ ให้เห็นเป็นนัยถึงความเห็นหรือข้อสรุปที่ให้ความเชื่อมั่นส าหรับเร่ืองที่พบ 

เช่น “ข้าพเจ้ารับรอง” “ข้าพเจ้าพิสูจน์” “ข้าพเจ้าได้ท าให้มั่นใจ” หรือ “ข้าพเจ้าท าให้

แน่ใจได้ว่า”  

• วลีที่ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ เช่น “ข้าพเจ้าได้รับค าอธิบายทั้งหมดและปฏิบัติงานตาม

วิธกีารที่ข้าพเจ้าพิจารณาว่าจ าเป็นแล้ว” 

• ค าบรรยายที่ขึ้นอยู่กบัการตีความที่แตกต่างกนั เช่น  “สาระส าคัญ” หรือ “นัยส าคัญ” 

• ค าอธิบายของวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่แน่ชัด เช่น “ปรึกษาหารือ” “ประเมิน” “ทดสอบ” 

“วิเคราะห์” หรือ “ตรวจสอบ” โดยไม่มีการระบุรายละเอียดของลักษณะและขอบเขต 

และช่วงเวลา (ถ้ามี) ของวิธีการปฏิบัติงานที่ จะท า   ตัวอย่างเช่น การใช้ค า ว่า

“ปรึกษาหารือ” อาจมีความคลุมเครือหากไม่ได้ระบุว่าปรึกษาหารือกับผู้ใด หรือระบุถึง

ค าถามที่ใช้สอบถาม 

• ค าศัพท์ที่ชี้ ให้เห็นว่าเร่ืองที่พบไม่ได้สะท้อนถึงข้อเทจ็จริงจากผลการปฏิบัติงาน เช่น  

“ในความเหน็ของข้าพเจ้า” “จากมุมมองของข้าพเจ้า” หรือ “ข้าพเจ้าเชื่อว่า” 

ก35. ตัวอย่างเช่น วิธีการปฏิบัติงานที่ว่า “สอบทานการปันส่วนต้นทุนเพื่อพิจารณาว่าการปันส่วน

สมเหตุสมผลหรือไม่” ไม่น่าที่จะเข้าเง่ือนไขของค าบรรยายที่ชัดเจน ไม่ท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน 

และไม่ขึ้นอยู่กบัการตีความที่แตกต่างกนั เนื่องจาก 

• ค าว่า “สอบทาน” อาจถูกตีความผิดโดยผู้ ใช้บางคนที่เข้าใจว่าการปันส่วนต้นทุนเป็น 

งานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจ ากัด ถึงแม้ว่าวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าวจะไม่ตั้งใจที่จะให้ 

ความเชื่อมั่นใดๆ 

• ค าว่า “สมเหตุสมผล” ขึ้นอยู่กบัการตีความที่แตกต่างกนัว่าอะไรคือ “สมเหตุสมผล” 
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ก36. ในสถานการณ์ที่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน หรืออธิบายวิธีการปฏิบัติงาน 

โดยใช้ค าบรรยายที่ไม่ชัดเจน ท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน หรือขึ้นอยู่กับการตีความที่แตกต่างกัน  

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจท าตามเง่ือนไขที่ระบุในย่อหน้าที่ 22(ค) ได้ เช่น โดยร้องขอผู้ว่าจ้างให้ 

• เปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติงานหรือค าอธิบายของวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อตัดประเด็น 

ความไม่ชัดเจน การท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน หรือการขึ้นอยู่กบัการตีความที่แตกต่างกนั 

• ใส่ค าจ ากัดความของค าศัพท์ในรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน  

ถ้าไม่สามารถแก้ไขค าศัพทท์ี่ไม่ชัดเจน ท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน หรือขึ้นอยู่กบัการตีความ

ที่แตกต่างกนัได้ เช่น เนื่องจากเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับ 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความเป็นอิสระ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22(จ) และ 24(จ)) 

ก37. ย่อหน้าที่ 22(จ) จะน ามาถือปฏิบัติ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพถูกก าหนดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด

เกี่ยวกับความเป็นอิสระเนื่องจากเหตุผลดังเช่นที่อธิบายในย่อหน้าที่ ก15  นอกจากนี้  ย่อหน้าที่ 

22(จ) จะน ามาถือปฏิบัติ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพตกลงกับผู้ ว่าจ้างที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนด

เกี่ยวกับความเป็นอิสระโดยระบุไว้ในเง่ือนไขในการรับงาน  ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

เคยพิจารณาในเบื้ องต้นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพได้ถูกก าหนดโดยข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือเหตุผลอื่นที่จะต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็น

อิสระ  อย่างไรกต็าม เมื่อได้พิจารณาการตอบรับงานและการรับงานต่อเนื่อง หรือเมื่อได้ตกลง

ยอมรับเง่ือนไขในการรับงาน ความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับเร่ืองต่อไปนี้ อาจชี้ ให้เห็นว่า

สมควรมีการปรึกษาหารือกบัผู้ว่าจ้างว่า การปฏบิัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระบางด้าน

มีความเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัหรือไม่ 

• วัตถุประสงค์ของงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

• ตัวตนของผู้ ว่าจ้าง ผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอื่น และผู้ รับผิดชอบ (หากไม่ได้เป็น 

ผู้ว่าจ้าง) 

• ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารปฏบิัติงาน หรือ 

• งานอื่นที่ผู้ประกอบวิชาชีพก าลังให้บริการหรือให้บริการไปแล้วแก่ผู้ ว่าจ้าง ผู้ใช้รายงานที่

เป็นกลุ่มเป้าหมายอื่น หรือผู้รับผิดชอบ (หากไม่ได้เป็นผู้ว่าจ้าง) 

ก38. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจเป็นผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงินของผู้ ว่าจ้าง (หรือผู้ รับผิดชอบ หาก

ไม่ได้เป็นผู้ ว่าจ้าง)  ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน

ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันด้วย ผู้ ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายงานการปฏิบัติงานตาม

วิธกีารที่ตกลงร่วมกันอาจเข้าใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีความเป็นอิสระในการปฏบิัติงานตามวิธีการที่

ตกลงร่วมกันด้วย  ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตกลงกับผู้ ว่าจ้างว่า การปฏิบัติตามข้อก าหนด

เกี่ยวกบัความเป็นอิสระส าหรับการตรวจสอบงบการเงินนั้นเหมาะสมส าหรับวัตถุประสงค์ของงานที่

ปฏบิัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันด้วย  ในกรณีนี้  ประโยคที่ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบิัติตาม

ข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระดังกล่าวถูกใส่ไว้ในเง่ือนไขในการรับงาน ตามย่อหน้าที่ 24(จ) 
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การตกลงเงื่อนไขในการรบังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24-25) 

ก39. ในกรณีที่เหมาะสม อาจรวมเร่ืองอื่นเพิ่มเติมไว้ในหนังสอืตอบรับงาน ตัวอย่างเช่น 

• การใช้ผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพในบางส่วนของงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลง

ร่วมกนั 

• ข้อจ ากดัในการใช้หรือการเผยแพร่รายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั   

ก40. ตัวอย่างของหนังสือตอบรับงานส าหรับงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ได้แสดงไว้ใน

ภาคผนวก 1 

ก41. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตกลงกับผู้ ว่าจ้างว่าวิธีการที่จะปฏิบัติงานนั้นจะมีการก าหนดจ านวนขั้นต ่า 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดข้อยกเว้น  หากมีการก าหนดดังกล่าว จ านวนขั้นต ่าเหล่านั้นจะ

รวมอยู่ในค าอธบิายของวิธกีารปฏบิัติงานในเง่ือนไขในการรับงานด้วย 

ก42. ในบางสถานการณ์ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดเพียงลักษณะของวิธีการที่จะปฏิบัติงาน   

ในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามย่อหน้าที่ 24(ฌ) ผู้ประกอบวิชาชีพตกลงช่วงเวลา

และขอบเขตของวิธีการที่จะปฏิบัติกับผู้ ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ ว่าจ้างมีเกณฑ์ในการยืนยันว่า วิธีการที่จะ

ปฏบิัติงานนั้นมีความเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ของงาน  

ก43. ในบางสถานการณ์ การตกลงเง่ือนไขในการรับงานและการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

เกิดขึ้ นตามล าดับและเป็นคร้ังคราว  ในบางสถานการณ์ การตกลงเง่ือนไขในการรับงานและ 

การปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัเป็นกระบวนการที่เกดิขึ้นซ า้ๆ โดยมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ที่ตกลงร่วมกันที่ได้ตกลงไปแล้วในระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ที่ได้ทราบ  

หากวิธีการที่ตกลงร่วมกันเดิมจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลง ย่อหน้าที่ 25 ก าหนดให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพตกลงกับผู้ ว่าจ้างเพื่อแก้ไขเง่ือนไขในการรับงาน  เง่ือนไขในการรับงานที่แก้ไขอาจอยู่ใน

รูปแบบของหนังสือตอบรับงานที่มีการปรับปรุง บทแก้ไขเพิ่มเติมของหนังสือตอบรับงานฉบับเดิม 

หรือรูปแบบอื่นของการยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อกัษร เป็นต้น 

งานต่อเนือ่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 26)  

ก44. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตัดสินใจที่จะไม่ส่งหนังสือตอบรับงานฉบับใหม่หรือข้อตกลงใหม่ที่เป็น 

ลายลักษณ์อักษรอื่นส าหรับงานต่อเนื่ อง  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังต่อไปนี้ อาจบ่งชี้ ว่าเป็น 

การเหมาะสมที่จะปรับปรุงเง่ือนไขในการรับงาน หรือแจ้งเตือนผู้ว่าจ้างเกี่ยวกบัข้อตกลงปัจจุบัน 

• ข้อบ่งชี้ที่ผู้ ว่าจ้างเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน หรือ

ลักษณะ ช่วงเวลา หรือขอบเขตของวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

• การปรับปรุงเ ง่ือนไขในการรับงานหรือข้อก าหนดพิเศษในการรับงาน ซึ่ งรวมถึง 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัครั้งก่อน 

• การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดตามสญัญาที่มีผลกระทบต่องาน 

• การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลของผู้ว่าจ้าง 
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การปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 28)  

ก45. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตัดสนิใจขอค ารับรองที่เป็นลายลักษณ์อกัษรในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น 

• หากวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวข้องกับการสอบถาม ผู้ประกอบวิชาชีพอาจขอค ารับรองที่

เป็นลายลักษณ์อกัษรของค าตอบที่ให้ทางวาจา 

• หากผู้ ว่าจ้างไม่ใช่ผู้ รับผิดชอบ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตกลงกับผู้ ว่าจ้างที่จะรวมการขอ 

ค ารับรองที่เป็นลายลักษณ์อกัษรจากผู้รับผิดชอบไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

การใชผ้ลงานของผูเ้ชี่ยวชาญของผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 29)  

ก46. การใช้ผลงานของผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้ เชี่ยวชาญในการ

ช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพในเรื่อง 

• การปรึกษาหารือกับผู้ ว่าจ้างเกี่ยวกับวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่จะใช้  ตัวอย่างเช่น  

นักกฎหมายอาจให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกบัการออกแบบวิธกีารปฏบิัติงาน

ที่เกี่ยวข้องกบัแง่มุมด้านกฎหมายของสญัญา หรือ 

• การปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน  ตัวอย่างเช่น นักเคมีอาจปฏิบัติงาน ส่วนหนึ่ง 

ในวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั เช่น การก าหนดระดับของสารพิษในเมลด็พืช 

ก47. ผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ว่าจ้างโดยผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ

เป็นผู้ เชี่ยวชาญภายในของส านักงาน ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติตามระบบการควบคุมคุณภาพของ

ส านักงาน  ผู้ประกอบวิชาชีพมีสิทธิที่จะพึ่งพาระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน เว้นแต่

ข้อมูลจากส านักงานหรือผู้อื่นจะชี้ แนะไว้เป็นอย่างอื่น  ขอบเขตของการพึ่งพานั้นจะแตกต่างไป

ตามสถานการณ์และอาจมีผลกระทบต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารปฏบิัติงานของผู้

ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกบัเร่ืองต่างๆ เช่น 

• ความรู้และความสามารถ (ผ่านกระบวนการจัดหาบุคลากรและการฝึกอบรม) 

• การประเมินของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกบัความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพ 

• ข้อตกลงกบัผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ 

การพึ่งพาดังกล่าวไม่ได้ท าให้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติตามข้อก าหนด

ของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ ลดลง 

ก48. หากผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานบางส่วนของวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ข้อตกลง

เกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของงานของผู้ เชี่ยวชาญตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่  

29(ข) รวมถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการที่ผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพใช้ 

ในการปฏิบัติงาน  นอกจากเร่ืองที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 29(ข) แล้ว อาจเป็นการเหมาะสมที่

ข้อตกลงของผู้ประกอบวิชาชีพกบัผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพที่จะรวมเร่ืองต่างๆ เช่น 
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(ก)  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญนั้น 

(ข)  ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ เชี่ยวชาญ

นั้น ซึ่งรวมถึงรูปแบบของรายงานที่จะจัดท าโดยผู้เชี่ยวชาญนั้น และ 

(ค)  ความจ าเป็นในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับโดยผู้ เชี่ยวชาญของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก49. เร่ืองที่ระบุในย่อหน้าที่ ก47 อาจกระทบต่อระดับของรายละเอียดและความเป็นทางการของ

ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงความเหมาะสม

ที่จะจัดท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร  ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ เชี่ยวชาญ

ภายนอกของผู้ประกอบวิชาชีพมักจัดท าในรูปแบบหนังสอืตอบรับงาน 

ก50. หากมีแผนที่จะใช้ผลงานของผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ อาจเป็นการเหมาะสมที่จะปฏิบัติ

ตามวิธกีารบางวิธทีี่ก าหนดในย่อหน้าที่ 29 ในขั้นการตอบรับงานหรือการรับงานต่อเนื่อง 

รายงานการปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30-33)  

ก51. ภาคผนวก 2 แสดงตัวอย่างของรายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

ประเดน็ทีน่ าวธีิการทีต่กลงร่วมกนัไปปฏิบติั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30(ค))  

ก52. หากเป็นการเหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียงการเข้าใจผิด ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องการระบุให้ชัดเจนว่า

รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจาก

ประเดน็ที่น าวิธีการที่ตกลงร่วมกันไว้ไปใช้  ตัวอย่างเช่น หากผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการว่าจ้างให้

ปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัส าหรับลูกหนี้การค้าและสนิค้าคงเหลือ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

ต้องการที่จะระบุข้อความที่ว่า รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวข้องกับบัญชี

ดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่ได้ครอบคลุมถึงงบการเงินของกจิการโดยรวม  

วตัถปุระสงค์ของรายงานการปฏิบติังานตามวธีิการทีต่กลงร่วมกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30(ง))  

ก53. นอกจากข้อความที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 30(ง) ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมที่

จะระบุว่า รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อผู้ ว่าจ้างและ

ผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น  เร่ืองดังกล่าวอาจท าได้โดยการจ ากัดการเผยแพร่หรือ 

การใช้รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือข้อบังคับของ

แต่ละประเทศ  ในบางประเทศ อาจสามารถจ ากัดการใช้รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลง

ร่วมกนัได้แต่ไม่สามารถจ ากดัการเผยแพร่รายงาน  ในบางประเทศ อาจสามารถจ ากดัการเผยแพร่

รายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัได้แต่ไม่สามารถจ ากดัการใช้รายงาน 

ก54. ปัจจัยที่ผู้ประกอบวิชาชีพอาจน ามาพิจารณาในการตัดสินใจที่จะจ ากัดการเผยแพร่หรือการใช้

รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (ถ้าได้รับอนุญาตให้ท าได้) หรือไม่นั้น รวมถึง

ตัวอย่างดังต่อไปนี้  
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• มีความเสี่ยงสูงที่ผู้ใช้อื่น นอกจากผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั หรือตีความเร่ืองที่พบผิดพลาด 

• วิธีการที่ตกลงร่วมกันได้ถูกออกแบบส าหรับผู้ ใช้ภายในเท่านั้น เช่น ผู้ บริหารและ 

ผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลของผู้ว่าจ้าง 

• วิธกีารที่ตกลงร่วมกนัหรือเร่ืองที่พบเกี่ยวข้องกบัข้อมูลที่เป็นความลับ 

วธีิการทีต่กลงร่วมกนัและเรือ่งทีพ่บ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30(ฑ)-30(ฒ)) 

ก55. หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถอธิบายวิธีการที่ตกลงร่วมกันหรือเร่ืองที่พบได้โดยไม่กล่าวถึง

ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่อ่อนไหว ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณา 

• ขอค าปรึกษาภายใน (เช่น ภายในส านักงานหรือส านักงานเครือข่าย) 

• ขอค าปรึกษาภายนอก (เช่น องค์กรวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพคนอื่น) หรือ 

• ขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกบัผลกระทบด้านวิชาชีพหรือด้านกฎหมายของการด าเนินการใดๆ 

ก56. ในบางสถานการณ์ ข้อเทจ็จริงว่าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัเดิมไม่ได้น ามาปฏบิัติหรือมีการเปล่ียนแปลง 

มีความส าคัญต่อการพิจารณาวิธีการที่ตกลงร่วมกันและเร่ืองที่พบ โดยผู้ ใช้รายงานที่ เป็น

กลุ่มเป้าหมาย เช่น ในกรณีที่วิธีการปฏิบัติงานได้ถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ   

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพอาจระบุวิธีการที่ตกลงไว้ในเง่ือนไขในการรับงานเดิม 

ซึ่งไม่ได้น ามาปฏิบัติหรือมีการเปล่ียนแปลง และสาเหตุที่เกิดขึ้น ไว้ในรายงานการปฏิบัติงานตาม

วิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

ก57. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจอ้างถึงวันที่ที่ได้ตกลงวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัในเง่ือนไขในการรับงาน 

การอา้งถึงผูเ้ชีย่วชาญของผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 31) 

ก58. ในบางสถานการณ์ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้มีการอ้างถึงผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพที่ได้ปฏิบัติงานใดๆ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันไว้ในรายงาน  ตัวอย่างเช่น การอ้างถึง

ดังกล่าวอาจถูกก าหนดเพื่อวัตถุประสงค์ของความโปร่งใสต่อสาธารณชน  ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พิจารณาความเหมาะสมในสถานการณ์อื่นด้วย เช่น เมื่อมีการอ้างถึงผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพเมื่ออธิบายวิธีการที่ตกลงร่วมกัน  ถึงกระนั้นกต็าม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ รับผิดชอบแต่

เพียงผู้ เดียวส าหรับเร่ืองที่พบที่รวมอยู่ในรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน และ

ความรับผิดชอบนั้นไม่ได้ถูกลดลงจากการใช้ผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ  ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง

ส าคัญที่รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันไม่แสดงเป็นนัยใดๆ ว่าความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบวิชาชีพลดลงจากการอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่รายงานนั้น 

มีการอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ 
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การปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัพรอ้มกบังานบริการอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 34) 

ก59. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้รับการร้องขอให้ปฏิบัติงานบริการอื่นพร้อมกับงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่

ตกลงร่วมกนั เช่น การให้ข้อเสนอแนะที่เกิดจากงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั  การร้องขอ

ดังกล่าวอาจเป็นการร้องขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันและให้ท า

ข้อเสนอแนะด้วย และเง่ือนไขในการรับงานต่างๆ อาจรวมอยู่ในหนังสือตอบรับงานฉบับเดียวกัน  

เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ย่อหน้าที่ 34 ได้ก าหนดว่ารายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลง

ร่วมกนัต้องแยกให้เหน็อย่างชัดเจนจากรายงานการบริการอื่นๆ  ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอแนะอาจ 

• จัดท าเป็นเอกสารแยกต่างหากจากรายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั หรือ 

• รวมอยู่ในเอกสารที่แสดงทั้งรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันและ

ข้อเสนอแนะ แต่ข้อเสนอแนะถูกแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนจากรายงาน

การปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน เช่น มีการแยกระหว่างส่วนของรายงาน 

การปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัและส่วนของข้อเสนอแนะในเอกสารฉบับเดียวกนั 

เอกสารหลกัฐานของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 35) 

ก60. การจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของการปฏิบัติงานตามวิธกีารที่ 

ตกลงร่วมกนั อาจรวมถึงการบันทกึเกี่ยวกบัเร่ืองดังต่อไปนี้  เช่น 

• การระบุลักษณะเฉพาะของประเด็นที่น าวิธีการที่ตกลงร่วมกันไปปฏิบัติ   การระบุ

ลักษณะเฉพาะจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของวิธีการที่ตกลงร่วมกันและประเดน็ที่น า

วิธกีารที่ตกลงร่วมกนัไปปฏบิัติ  ตัวอย่างเช่น 

 ส าหรับวิธกีารปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องกบัค าสั่งซื้ อ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจระบุถึงเอกสาร

ที่เลือกด้วยวันที่และหมายเลขค าสั่งซื้อที่ไม่ซ า้กนั 

 ส าหรับวิธีการปฏิบัติงานที่เลือกทุกรายการที่มีจ านวนเงินมากกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้

จากประชากรทั้งหมดที่มี  ผู้ประกอบวิชาชีพอาจบันทกึขอบเขตของวิธกีารปฏบิัติงาน

และระบุประชากร (เช่น รายการทุกรายการที่มีจ านวนเงินมากกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้

จากสมุดรายวันส าหรับช่วงเวลาที่ก าหนด หรือใบบันทึกเวลาทั้งหมดที่มีการบันทึก

จ านวนชั่วโมงที่เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ส าหรับเดือนที่ก าหนดไว้ หรือทุกๆ 

รายการที่ 10 จากรายละเอยีดของรายการที่ก าหนดไว้) 

 ส าหรับวิธปีฏบิัติงานที่ต้องมีการสอบถามบุคลากรที่ก าหนดไว้ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

บันทกึวันที่ท าการสอบถาม ชื่อและต าแหน่งงานของบุคลากร และค าถามที่ได้ถาม 

 ส าหรับวิธีปฏิบัติงานด้วยการสังเกตการณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจบันทกึกระบวนการ

หรือเร่ืองที่ท าการสังเกตการณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ รับผิดชอบของบุคคล

เหล่านั้น และสถานที่และเวลาที่ท าการสงัเกตการณ์ 

• ผู้ปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัและวันที่ปฏบิัติงานดังกล่าว 

• ผู้สอบทานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั และวันที่และขอบเขตของการสอบทาน  
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก40) 

 

ตวัอย่างหนงัสือตอบรบังานส าหรบังานท่ีปฏิบติัตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั 

ตัวอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหนังสอืตอบรับงานส าหรับงานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ข้อก าหนดและแนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้   หนังสือฉบับนี้  

ไม่ถือเป็นข้อก าหนดแต่ตั้งใจให้ใช้เป็นแนวทางซึ่งอาจใช้ควบคู่กับเร่ืองที่ควรพิจารณาตามที่กล่าวไว้ 

ในมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ เท่านั้น  หนังสือนี้ จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดและสถานการณ์ของงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันแต่ละงาน  หนังสือนี้ ร่างขึ้ นโดย

อ้างอิงงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันส าหรับงวดการรายงานงวดเดียว และต้องปรับเปล่ียน  

หากตั้งใจหรือคาดว่าจะใช้กับงานการให้บริการต่อเนื่องตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง

ฉบับนี้   อาจเป็นการเหมาะสมที่จะขอค าแนะน าทางกฎหมายถึงความเหมาะสมของหนังสอืส าหรับงานใดๆ 

ที่ได้รับการเสนอ 

เรียน [ผู้ว่าจ้าง] 

ตามที่ท่านมีความประสงค์ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการจัดซื้ อผลิตภัณฑ์ 

[กขค]  หนังสือฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันความเข้าใจเกี่ยวกับเง่ือนไขและวัตถุประสงค์ในการรับ

งานของข้าพเจ้า รวมทั้งลักษณะและข้อจ ากัดของการให้บริการของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตาม

วิธกีารที่ตกลงร่วมกนัตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง) “งานที่ปฏบิัติตามวิธกีาร

ที่ตกลงร่วมกัน”  ในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม [อธิบายข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง] ซึ่งไม่ได้ก าหนดเรื่องความเป็นอสิระของข้าพเจ้า 

งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง) 

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกับท่าน และการสื่อสารเร่ืองที่พบใน

รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน  เร่ืองที่พบเป็นข้อเทจ็จริงจากผลการปฏิบัติงานตาม

วิธีการที่ตกลงร่วมกัน  ท่าน [และผู้อื่น หากเกี่ยวข้อง] ยืนยันว่าวิธีการที่ตกลงร่วมกันเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของงาน  ข้าพเจ้าไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการดังกล่าว  งานที่ปฏิบัติ

ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันจะด าเนินการบนพื้นฐานที่ว่า [ผู้ รับผิดชอบ] มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประเดน็ที่น า

วิธีการที่ตกลงร่วมกันไปปฏิบัติ   นอกจากนี้  งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันไม่ใช่งานที่ให้ 

ความเชื่อมั่น  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเหน็หรือให้ข้อสรุปที่ให้ความเชื่อมั่น 

วิธกีารที่ข้าพเจ้าจะปฏบิัติงานมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อช่วยท่านในการก าหนดว่าการจัดซื้อผลิตภัณฑ ์[กขค] 

เป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อของท่านหรือไม่เท่านั้น7  ดังนั้น รายงานของข้าพเจ้าจะเสนอต่อท่านและอาจ

ไม่เหมาะสมส าหรับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 

 
7
 ในกรณีนี้  ผู้ ว่าจ้างเป็นผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วย 
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ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติงานตามวิธีการต่อไปนี้  และรายงานให้ท่านทราบถึงเร่ืองที่พบจากการปฏิบัติงาน

ของข้าพเจ้า  

• ขอรายละเอียดที่แสดงสัญญาทั้งหมดที่ลงนามระหว่าง [วันที่ 1 มกราคม 25X1] ถึง [วันที่ 

31 ธันวาคม 25X1] ส าหรับผลิตภัณฑ์ [กขค] (“รายละเอียด”) จากผู้ บริหารของ 

[ผู้รับผิดชอบ] และระบุสญัญาทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท 

• ส าหรับแต่ละสัญญาในรายละเอียดที่ระบุว่ามีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท ท าการเปรียบเทียบ

สัญญากับเอกสารการประมูล และพิจารณาว่าสัญญาแต่ละสัญญาผ่านการประมูลที่มีผู้ ขาย

อย่างน้อย 3 ราย ที่มีชื่ออยู่ใน “รายละเอียดผู้ขายที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้ องต้น” 

หรือไม่ 

• ส าหรับแต่ละสัญญาในรายละเอียดที่ระบุว่ามีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท ท าการเปรียบเทียบ

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาที่ลงนามแล้วกับจ านวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้ นให้แก่ผู้ ขายโดย 

[ผู้ รับผิดชอบ] และพิจารณาว่าจ านวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้นเท่ากับจ านวนเงินที่ตกลงในสัญญา

หรือไม่  

การปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัข้างต้นจะด าเนินการระหว่าง [วันที่] ถึง [วันที่] 

รายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

ในการปฏบิัติงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานที่อธบิายถึงวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั และเร่ืองที่พบจาก

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า [ระบุการอ้างอิงที่เหมาะสมถึงรูปแบบและเนื้ อหาที่คาดหวังของรายงาน 

การปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั]  

โปรดลงนามและส่งคู่ฉบับของหนังสือฉบับนี้ คืนข้าพเจ้า เพื่อเป็นการยืนยันและการเห็นด้วยของท่าน

เกี่ยวกบัรายละเอยีดของงานนี้  ซึ่งรวมถึงวิธกีารปฏบิัติงานตามที่ได้ตกลงร่วมกนัที่จะด าเนินการ และยืนยัน

ว่าวิธกีารเหล่านั้นเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของงาน 

[ระบุข้อมูลอื่น เช่น การจัดการเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียม การเรียกเกบ็เงิน และข้อตกลงเฉพาะด้านอื่นๆ ตาม

ความเหมาะสม] 

 

[ชื่อของส านักงาน] 

 

ยืนยันและเหน็ด้วยในนามของ [ชื่อของผู้ว่าจ้าง] โดย 

[ลงนาม] 

[ชื่อและต าแหน่ง] 

[วันที่]  
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก51) 

 

ตวัอย่างรายงานการปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั 

ตวัอย่างที่ 1 

ตัวอย่างรายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนันี้  ได้สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• ผู้ ว่าจ้างเป็นผู้ รับรายงานและเป็นผู้ ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพียงผู้ เดียว  ผู้ ว่าจ้างไม่ใช่

ผู้ รับผิดชอบ  ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแลเป็นผู้ ว่าจ้างและเป็นผู้ใช้รายงาน

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และกิจการที่ถูกก ากับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแลเป็น

ผู้รับผิดชอบ 

• ไม่พบข้อยกเว้นใดๆ 

• ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้จ้างผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานใดๆ ในวิธีการที่  

ตกลงร่วมกนั  

• ไม่มีข้อจ ากดัในการใช้หรือการเผยแพร่รายงาน  

• ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบิัติตาม  

• ตกลงกบัผู้ว่าจ้างให้รายงานข้อยกเว้นที่มีมูลค่าเกนิ 5,000 บาท ส าหรับวิธกีารปฏบิัติงานที่ 3 

 

รายงานการปฏบัิติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัเกี่ยวกบัการจัดซื้อผลิตภัณฑ ์[กขค] 

เสนอ [ผู้รับรายงาน] 

วตัถุประสงคข์องรายงานการปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัฉบบัน้ี 

รายงานของข้าพเจ้าฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อช่วย [ผู้ ว่าจ้าง] ในการพิจารณาว่าการจัดซื้ อผลิตภัณฑ์ 

[กขค] ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้ อของ [ผู้ ว่าจ้าง] หรือไม่ และอาจไม่เหมาะสมส าหรับการใช้ 

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 

ความรบัผิดชอบของผูว่้าจา้งและผูร้บัผิดชอบ 

[ผู้ว่าจ้าง] ได้ยืนยันว่าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของงานนี้  

[ผู้รับผิดชอบ] ตามที่ระบุโดย [ผู้ว่าจ้าง] เป็นผู้รับผิดชอบต่อประเดน็ที่น าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัไปปฏบิัติ 
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ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง) 

“งานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั”  งานที่ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัเกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงาน

ของข้าพเจ้าตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกันกับ [ผู้ ว่าจ้าง] และการรายงานเร่ืองที่พบ ซ่ึงเป็นข้อเทจ็จริงจากผล

การปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกัน  ข้าพเจ้าไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของวิธกีารที่ตกลง

ร่วมกนัดังกล่าว 

งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันนี้ ไม่ใช่งานที่ให้ความเชื่อมั่น  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็น

หรือให้ข้อสรุปที่ให้ความเชื่อมั่น 

หากข้าพเจ้าได้ใช้วิธกีารปฏบิัติงานเพิ่มเติม ข้าพเจ้าอาจพบเร่ืองอื่นที่จะน าเสนอในรายงานกไ็ด้ 

จรรยาบรรณทางวชิาชีพและการควบคมุคณุภาพ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ [อธิบายข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง]  

ส าหรับวัตถุประสงค์ของงานนี้  ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระที่ข้าพเจ้าต้องปฏบิัติตาม  

ส านักงานของข้าพเจ้าได้น ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงาน

ที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการ

เกี่ยวเนื่อง” มาปฏิบัติ และจึงได้ด ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงนโยบายและ

วิธปีฏบิัติที่เป็นลายลักษณ์อกัษรเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ และ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

วิธีการปฏิบติังานและเรื่องที่พบ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ได้ตกลงร่วมกนักบั [ผู้ว่าจ้าง] เกี่ยวกบัการจัดซื้อผลิตภัณฑ ์[กขค] ตามที่

อธบิายด้านล่างนี้  

 วิธีการปฏิบติังาน เรื่องที่พบ 

1 

 

ขอรายละเอียดที่แสดงสัญญาทั้งหมดที่ลงนาม

ระหว่าง [วันที่ 1 มกราคม 25X1] ถึง [วันที่ 

31 ธนัวาคม 25X1] ส าหรับผลิตภัณฑ ์[กขค] 

( “ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ” )  จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง 

[ผู้ รับผิดชอบ] และระบุสัญญาทั้งหมดที่มี

มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท 

ข้าพเจ้าได้รับรายละเอียดที่แสดงสัญญาทั้งหมด

ส าหรับผลิตภัณฑ ์[กขค] ซึ่งลงนามระหว่าง [วันที่ 

1 มกราคม 25X1]  ถึ ง  [วันที่  31 ธันวาคม 

25X1] จากผู้บริหาร 

จากจ านวน 125 สัญญาในรายละเอียด ข้าพเจ้า

ได้ระบุสญัญาจ านวน 37 สญัญาที่มีมูลค่ามากกว่า 

1 ล้านบาท  
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 วิธีการปฏิบติังาน เรื่องที่พบ 

2 ส าหรับแต่ละสัญญาในรายละเอียดที่ระบุว่ามี

มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท ท าการเปรียบเทยีบ

สัญญากับเอกสารการประมูล และพิจารณาว่า

สัญญาแต่ละสัญญาผ่านการประมูลที่มีผู้ ขาย

อย่างน้อย 3 ราย ที่มีชื่ออยู่ใน “รายละเอียด

ผู้ ข า ยที่ ไ ด้ รั บก ารตรวจสอบคุณสมบั ติ

เบื้องต้น” ของ [ผู้รับผิดชอบ] หรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจเอกสารการประมูลที่เกี่ยวข้องกับ

สัญญาที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท จ านวน  

37 สญัญา  ข้าพเจ้าพบว่า ทั้ง 37 สญัญานั้น ผ่าน

การประมูลที่มีผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย ที่มีชื่ออยู่

ใน “รายละเอียดผู้ ขายที่ได้รับการตรวจสอบ

คุณสมบัติเบื้องต้น” ของ [ผู้รับผิดชอบ]  

3 ส าหรับแต่ละสัญญาในรายละเอียดที่ระบุว่ามี

มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท ท าการเปรียบเทยีบ

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาที่ลงนามแล้ว

กับจ านวนเงินที่ จ่ายทั้งสิ้ นให้แก่ผู้ ขายโดย 

[ผู้ รับผิดชอบ] และพิจารณาว่าจ านวนเงินที่

จ่ายทั้งสิ้นมีผลต่างจากจ านวนเงินที่ตกลงใน

สญัญาไม่เกนิ 5,000 บาทหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้รับสัญญาที่ลงนามแล้วส าหรับทั้ง 37 

สญัญาที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทตามที่ปรากฏ

ในรายละเอียด และได้เปรียบเทยีบจ านวนที่ต้อง

จ่ ายตามสัญญากับจ านวนที่ จ่ ายทั้ งสิ้ น โดย 

[ผู้รับผิดชอบ] ให้แก่ผู้ขาย 

ข้าพเจ้าพบว่า จ านวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้ นมีผลต่าง

จากจ านวนเงินที่ตกลงในแต่ละสัญญาไม่เกิน 

5,000 บาท ส าหรับทั้ ง 37 สัญญา โดยไม่มี

ข้อยกเว้น  

 

[ลายมือชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 
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ตวัอย่างที่ 2 

ตัวอย่างรายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนันี้  ได้สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

• ผู้ ว่าจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบ  ผู้ ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งไม่ใช่ผู้ ว่าจ้าง เป็นผู้ รับรายงานที่

นอกเหนือจากผู้ ว่าจ้าง  ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแลเป็นผู้ใช้รายงานที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย และกิจการที่ถูกก ากับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแลเป็นผู้ ว่าจ้าง

และผู้รับผิดชอบ 

• ไม่พบข้อยกเว้นใดๆ 

• ผู้ประกอบวิชาชีพจ้างผู้ เชี่ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติ วิธีการที่ตกลงร่วมกัน 

เร่ืองหนึ่ง และมีการอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญนั้นในรายงานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

• มีข้อจ ากดัในการใช้และการเผยแพร่รายงาน  

• ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของผู้ ว่าจ้าง (ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ)  ผู้ประกอบ

วิชาชีพได้ตกลงกับผู้ ว่าจ้างว่า การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ประกอบ

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินนั้นเหมาะสมส าหรับวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติ

ตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั  ในเง่ือนไขในการรับงาน ผู้ประกอบวิชาชีพได้ตกลงที่จะรวมการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอิสระที่ใช้ในการตรวจสอบงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของงานที่

ปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัด้วย 

• ผู้ประกอบวิชาชีพได้อ้างถึงวันที่ที่ตกลงกบัวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัในเง่ือนไขในการรับงาน 

 

รายงานการปฏบัิติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัเกี่ยวกบัการจัดซื้อผลิตภัณฑ ์[กขค] 

เสนอ [ผู้รับรายงาน] 

วตัถุประสงคข์องรายงานการปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัฉบบัน้ี และขอ้จ ากดัในการใชแ้ละ

การเผยแพร่ 

รายงานของข้าพเจ้าฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อช่วย [ผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย] ในการพิจารณา

ว่าการจัดซื้ อผลิตภัณฑ์ [กขค] ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้ อของ [ผู้ ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย] 

หรือไม่ และอาจไม่เหมาะสมส าหรับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น  รายงานฉบับนี้ ตั้งใจจัดท าขึ้ นส าหรับ  

[ผู้ ว่าจ้าง] และ [ผู้ใช้รายงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย] เท่านั้น และไม่ควรน าไปใช้โดยผู้อื่นหรือแจกจ่ายไปยัง

ผู้อื่น 

ความรบัผิดชอบของผูว่้าจา้ง 

[ผู้ว่าจ้าง] ได้ยืนยันว่าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของงานนี้  

[ผู้ว่าจ้าง] (และผู้รับผิดชอบ)] เป็นผู้รับผิดชอบต่อประเดน็ที่น าวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัไปปฏบิัติ 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 31 TSRS 4400 (ปรับปรงุ) 

ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง) 

“งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน”  งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกันกับ [ผู้ ว่าจ้าง] และการรายงานเร่ืองที่พบ ซึ่งเป็น

ข้อเท็จจริงจากผลการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน  ข้าพเจ้าไม่ให้ความเห็นเกี่ ยวกับ  

ความเหมาะสมของวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัดังกล่าว 

งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันนี้ ไม่ใช่งานที่ให้ความเชื่อมั่น  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็น

หรือให้ข้อสรุปที่ให้ความเชื่อมั่น 

หากข้าพเจ้าได้ใช้วิธกีารปฏบิัติงานเพิ่มเติม ข้าพเจ้าอาจพบเร่ืองอื่นที่จะน าเสนอในรายงานกไ็ด้ 

จรรยาบรรณทางวชิาชีพและการควบคมุคณุภาพ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ [อธิบายข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง] 

และข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระตาม [ค าอธบิายข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระที่เกี่ยวข้อง]8 

ส านักงานของข้าพเจ้าได้น ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงาน

ที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการ

เกี่ยวเนื่อง” มาปฏิบัติ และจึงได้ด ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงนโยบายและ

วิธปีฏบิัติที่เป็นลายลักษณ์อกัษรเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ และ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

วิธีการปฏิบติังานและเรื่องที่พบ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกันตามที่อธิบายด้านล่างนี้ เกี่ยวกับการจัดซื้ อผลิตภัณฑ์ 

[กขค] ซึ่งได้ตกลงกบั [ผู้ว่าจ้าง] ตามเง่ือนไขในการรับงานลงวันที่ [วันที่] 

 
วิธีการปฏิบติังาน เรื่องที่พบ 

1 

 

ขอรายละเอียดที่แสดงสัญญาทั้งหมดที่ลง

นามระหว่าง [วันที่ 1 มกราคม 25X1] ถึง 

[ วั นที่  31 ธั น ว าคม  25X1]  ส า ห รั บ

ผลิตภัณฑ์ [กขค] (“รายละเอียด”) จาก

ผู้บริหารของ [ผู้ ว่าจ้าง] และระบุสัญญา

ทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท 

ข้าพเจ้าได้รับรายละเอียดที่ แสดงสัญญาทั้ งหมด

ส าหรับผลิตภัณฑ์ [กขค] ซึ่งลงนามระหว่าง [วันที่ 1 

มกราคม 25X1] ถึง [วันที่ 31 ธันวาคม 25X1] จาก

ผู้บริหาร 

จากจ านวน 125 สญัญาในรายละเอยีด ข้าพเจ้าได้ระบุ

สญัญาจ านวน 37 สญัญาที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท  

 
8
 ตัวอย่างเช่น ถ้าประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่ 4ก ของ

ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระที่เกี่ยวข้อง  ประโยคนี้ อาจจะเขียนได้ดังนี้  

“ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณตามประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และข้อก าหนดเกี่ยวกบัความ

เป็นอสิระที่ระบุในส่วนที่ 4ก ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” 
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วิธีการปฏิบติังาน เรื่องที่พบ 

2 ส าหรับแต่ละสัญญาในรายละเอียดที่ระบุ

ว่ามีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท ท าการ

เปรียบเทยีบสัญญากับเอกสารการประมูล 

และพิจารณาว่าสัญญาแต่ละสัญญาผ่าน

การประมูลที่มีผู้ ขายอย่างน้อย 3 ราย  

ที่มีชื่ออยู่ใน “รายละเอียดผู้ขายที่ได้รับ

การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้ องต้น” ของ 

[ผู้ ว่าจ้าง] หรือไม่  ส าหรับเอกสารการ

ประมูลที่ย่ืนมาเป็น [ภาษาต่างประเทศ] 

ท าการแปลเอกสารการประมูลโดยขอ

ความช่วยเหลือจากผู้แปล ซึ่งว่าจ้างโดย 

ผู้ประกอบวิชาชีพ ก่อนท าการเปรียบเทยีบ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจเอกสารการประมูลที่ เกี่ยวข้องกับ

สญัญาที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท จ านวน 37 สญัญา  

ในเอกสารการประมูลที่เกี่ยวข้องกบัทั้ง 37 สญัญา มี 5 

สัญญาที่ ย่ืนมาเป็น [ภาษาต่างประเทศ]  ข้าพเจ้าได้

ว่าจ้างผู้ แปลเพื่ อช่วยข้าพเจ้าในการแปลเอกสาร 

การประมูลทั้ง 5 สญัญานั้น 

ข้าพเจ้าพบว่า 36 สัญญาจากทั้งสิ้ น 37 สัญญาผ่าน 

การประมูลที่มีผู้ ขายอย่างน้อย 3 รายที่มีชื่ ออยู่ใน 

“รายละเอียดผู้ ขายที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ

เบื้องต้น” ของ [ผู้ว่าจ้าง] 

ข้าพเจ้าพบว่ามี 1 สัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,500,000 บาท

ที่ไม่ได้มีการประมูล  ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลกบัข้าพเจ้าว่า 

เหตุผลที่สัญญาดังกล่าวไม่มีการประมูลนั้นเนื่องจากมี

ความเร่งด่วนที่จ าเป็นจะต้องท าให้เสรจ็ภายในก าหนดเวลา

ตามสญัญา 

การว่าจ้างผู้ แปลเพื่อช่วยข้าพเจ้าในการแปลเอกสาร

การประมูลไม่ได้ลดความรับผิดชอบของข้าพเจ้า 

ในการปฏบิัติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกันและการรายงาน

เร่ืองที่พบ 

3 ส าหรับแต่ละสัญญาในรายละเอียดที่ระบุ

ว่ามีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท ท าการ

เปรียบเทียบจ านวนเงินที่ ต้องจ่ายตาม

สัญญาที่ลงนามแล้วกับจ านวนเงินที่จ่าย

ทั้งสิ้ นให้แก่ผู้ ขายโดย [ผู้ ว่าจ้าง] และ

พิจารณาว่าจ านวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้นตรงกับ

จ านวนเงินที่ตกลงในสญัญาหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้รับสญัญาที่ลงนามแล้วส าหรับทั้ง 37 สญัญา 

ที่ มีมูล ค่ามากกว่า  1 ล้ านบาทตามที่ ปรากฏใน

รายละเอียด และได้เปรียบเทียบจ านวนเงินที่ต้องจ่าย

ตามสัญญากับจ านวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้นโดย [ผู้ ว่าจ้าง] 

ให้แก่ผู้ขาย 

ข้าพเจ้าพบว่ามีสัญญาจ านวน 26 สัญญา จาก 37 

สัญญา ที่มีจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาที่ลงนาม

แล้วแตกต่างจากจ านวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้นโดย [ผู้ ว่าจ้าง]  

ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลกับข้าพเจ้าว่า ในทุกกรณี จ านวน

เงินที่แตกต่างกันนั้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้ นของ

อัตราภาษีขาย ร้อยละ 1 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือน

กนัยายน 25X1 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 33 TSRS 4400 (ปรับปรงุ) 

 

[ลายมือชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[วันที่ของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

[ที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 


