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มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองระหว่างประเทศ รหัส 4400 - งานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลง

ร่วมกนัที่เกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงิน ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation 

of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC  ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการ

สอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์

นโยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบ

บัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองระหว่างประเทศ รหัส 4400 – งานการ

ปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน © 2010 สงวนลิขสิทธิ์โดย 

the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง รหัส 4400 – งานการปฏบิัติงานตามวิธกีาร

ที่ตกลงร่วมกนัที่เกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงิน © 2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation 

of Accountants (IFAC) 
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มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง รหัส 4400 “งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่
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คํานาํ 

 

1. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดมาตรฐานและแนวทางปฏบิัติ

เกี่ยวกบัความรับผดิชอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
1
 เม่ือรับงานการปฏบิัติงานตาม

วิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งกาํหนดรูปแบบและเน้ือหาของ

รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบังานน้ัน 

 

2. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้สาํหรับงานที่เกี่ยวกับข้อมูลทาง

การเงิน อย่างไรกต็าม มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ียังให้แนวทางปฏิบัติที่เป็น

ประโยชน์สาํหรับงานที่ไม่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน โดยช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีความรู้ อย่าง

เพียงพอในเร่ืองน้ัน ๆ และมีหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลสนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบ แนวทาง

ปฏบิัติในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นอาจเป็นประโยชน์ในการนาํมาใช้ร่วมกบัมาตรฐาน

งานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ี 

 

3. งานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัอาจเกี่ยวพันกบัผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติงานโดย

ใช้วิธีการบางอย่างเพ่ือตรวจสอบข้อมูลทางการเงินแต่ละรายการ (ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้ีการค้า 

ลูกหน้ีการค้า การซ้ือสนิค้าจากบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั และยอดขายและกาํไรตามส่วนงาน

ธุรกจิ) หรืองบการเงินงบใดงบหน่ึง (ตัวอย่างเช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน) หรืองบการเงินฉบับ

สมบูรณ ์

 

วตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานตามวิธีการทีต่กลงร่วมกนั 

 

4.  การปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูส้อบบัญชีใช้วิธี

ปฏิบติังานที่มีลกัษณะเดียวกบัการสอบบญัชี ซ่ึงผูส้อบบญัชีและกิจการรวมทั้งบุคคลที่

สามทีเ่กีย่วขอ้งไดต้กลงร่วมกนั  และนาํเสนอรายงานขอ้เท็จจริงทีพ่บจากการตรวจสอบ  

 

5. ผู้สอบบัญชีเพียงแต่รายงานข้อเทจ็จริงที่พบจากการปฏบิัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลง

ร่วมกนั โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเช่ือม่ันใด ๆ ผู้ใช้รายงานจะเป็นผู้ประเมินวิธปีฏบิัติงาน

และสิ่งที่ตรวจพบตามที่ผู้สอบบัญชีรายงาน และสรปุผลเองจากงานของผู้สอบบัญชี 

 

6. รายงานการปฏบิัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันควรใช้เฉพาะฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้ร่วมตกลงใน

การกาํหนดวิธีปฏิบัติงาน เพราะบุคคลอื่นที่ไม่ทราบถึงเหตุผลของการใช้วิธีการที่ตกลง

ร่วมกนัอาจแปลความหมายผลการตรวจสอบผดิได้ 

                                                           
1
 คาํว่า “ผู้สอบบัญชี” ที่ใช้ในมาตรฐานการสอบบัญชี เม่ือกล่าวถึงการสอบบัญชี การสอบทาน การให้ความ

เช่ือม่ันอื่นและบริการที่เกี่ยวเน่ือง การอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาให้หมายความว่าบุคคลที่ปฏิบัติงานสอบ

ทาน การให้ความเช่ือม่ันอื่นและบริการที่เกี่ยวเน่ืองจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีของกจิการ” 
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หลกัการพื้ นฐานของการปฏิบติังานตรวจสอบตามวิธีการทีต่กลงร่วมกนั 

 

7. ผูส้อบบญัชีควรปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่กําหนดโดยสภา

วิชาชีพบญัชี หลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

ความรับผดิชอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี สาํหรับงานประเภทน้ี ประกอบด้วย 

(ก) ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที่ยงธรรม และความซ่ือสตัย์สจุริต  

(ข) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

(ค) การรักษาความลับ 

(จ) ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ  

(ฉ)  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือนิติบุคคลที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีปฏบิัติหน้าที่ให้ 

(ช)   ความรับผดิชอบต่อ เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป  

 

ความเป็นอสิระไม่ได้เป็นข้อกาํหนดสาํหรับการปฏบิัติงานตรวจสอบตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

อย่างไรกต็าม ข้อตกลงหรือวัตถุประสงค์ของงานหรือมาตรฐานการสอบบัญชี อาจกาํหนดให้

ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ืองความ

เป็นอิสระ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ ผู้สอบบัญชีควรระบุข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับ

ความไม่เป็นอสิระน้ันไว้ในรายงานข้อเทจ็จริงที่พบจากการตรวจสอบด้วย  

 

8. ผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันให้เป็นไปตามมาตรฐานงานบริการ

เกี่ยวเน่ืองฉบับน้ี และตามข้อตกลงในการรับงาน 

 

การกาํหนดขอ้ตกลงในการรบังาน 

 

9. ผูส้อบบญัชีควรแน่ใจว่าตวัแทนของกิจการและฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ซ่ึงเป็นผูที้่จะไดร้บั

สําเนารายงานขอ้เท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ มีความเขา้ใจอย่างชดัเจนเกี่ยวกบั

วิธีการที่ตกลงร่วมกนัและเงื่อนไขของการรบังาน เร่ืองที่ตกลงร่วมกันควรรวมถึงเร่ือง

ดังต่อไปน้ี 
•  ลักษณะของงาน  รวมถึงข้อเทจ็จริงที่ว่าวิธีการที่ตกลงร่วมกนัดังกล่าว ไม่ใช่การตรวจสอบ 

หรือการสอบทาน ดังน้ันจะไม่มีการให้ความเช่ือม่ันต่อข้อมูลที่ตรวจสอบในรายงาน 

•  วัตถุประสงค์ของงาน 

•  การระบุข้อมูลทางการเงินที่จะให้ตรวจสอบ 

•  ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธปีฏบิัติงานที่นาํมาใช้ 

•  รปูแบบของรายงานข้อเทจ็จริงที่พบจากการตรวจสอบซ่ึงผู้สอบบัญชีจะนาํเสนอ 

•  ข้อจาํกัดในการเผยแพร่รายงานข้อเทจ็จริงที่พบจากการตรวจสอบ ทั้งน้ีหากข้อจาํกัด

ดังกล่าวขดัต่อข้อกาํหนดของกฎหมาย ผู้สอบบัญชีไม่ควรรับงานน้ัน 
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10. ในบางสถานการณ ์ตัวอย่างเช่น หน่วยงานกาํกบัดูแล ผู้แทนของอุตสาหกรรม และผู้แทนของ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ตกลงร่วมกนัเกี่ยวกบัวิธีปฏบิัติงานตรวจสอบไว้ก่อนแล้ว ผู้สอบบัญชีอาจ

ไม่สามารถปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานกับทุกฝ่ายที่จะใช้รายงานได้ ในกรณีเช่นน้ี 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาใช้วิธีอื่น เช่น ปรึกษาหารือถึงวิธีปฏิบัติงานกับผู้แทนของทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการใช้รายงาน สอบทานหนังสือโต้ตอบของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

ตรวจสอบ หรือจัดส่งร่างรายงานที่จะนาํเสนอให้แก่ผู้แทนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

รายงาน เป็นต้น 

 

11. ลูกค้าและผู้สอบบัญชีจะได้ประโยชน์จากหนังสอืตอบรับงานที่ผู้สอบบัญชีส่งให้ลูกค้า ซ่ึงระบุ

ถึงข้อตกลงที่สาํคัญในการแต่งตั้ง หนังสือตอบรับงานเป็นสิ่งที่ยืนยันการรับงานของผู้สอบ

บัญชีและช่วยไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในเร่ืองต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน 

ขอบเขตความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี และรปูแบบของรายงานที่จะนาํเสนอ เป็นต้น 

 

12. หนังสอืตอบรับงาน ควรรวมถงึเร่ืองต่อไปน้ี 

• รายละเอยีดของวิธปีฏบิัติงานที่ตกลงร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• ข้อความที่ระบุถึง การจาํกดัการเผยแพร่รายงานให้เฉพาะฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้ร่วม

ตกลงเกี่ยวกบัวิธกีารปฏบิัติงานที่ใช้ 

นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเสนอร่างรายงานข้อเทจ็จริงที่พบจากการตรวจสอบไป

พร้อมกบัหนังสอืตอบรับงานด้วย ตัวอย่างของหนังสอืตอบรับงานแสดงไว้ในภาคผนวก 1 ใน

มาตรฐานฉบับน้ี 

 

การวางแผน 

 

13. ผูส้อบบญัชีควรวางแผนงานเพือ่ใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิผล 

 

เอกสารหลกัฐาน 

 

14. ผูส้อบบญัชีควรจัดทําเอกสารหลกัฐานสําหรบัเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสําคญั เพื่อเป็น

หลกัฐานสนบัสนุนรายงานขอ้เท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ และเป็นหลกัฐานที่แสดงว่า

การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่งฉบบันี้ และเป็นไปตามขอ้ตกลง

ในการรบังาน 
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วิธีปฏิบติัและหลกัฐาน  

 

15. ผูส้อบบญัชีควรปฏิบติังานตามวิธีการทีต่กลงร่วมกนั และใชห้ลกัฐานที่ไดม้าเป็นเกณฑใ์น

การนาํเสนอรายงานขอ้เท็จจริงทีพ่บจากการตรวจสอบ  

 

16. วิธกีารที่ใช้ในการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั อาจรวมถงึวิธดีังต่อไปน้ี 

• การสอบถามและการวิเคราะห์ 

• การทดสอบการคาํนวณ การเปรียบเทยีบ และการตรวจสอบความถูกต้องอื่น ๆ 

• การสงัเกตการณ ์

• การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

• การขอคาํยืนยัน 

ตัวอย่างรายงานซ่ึงแสดงรายละเอียดของวิธีปฏิบัติงานที่อาจใช้เป็นส่วนหน่ึงของการ

ปฏบิัติงานตรวจสอบตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัแสดงไว้ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานฉบับน้ี 

 

การรายงาน 

 

17.  รายงานการปฏบิัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัต้องกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน

และวิธีการปฏบิัติงานตามที่ได้ตกลงร่วมกันโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ

ถงึลักษณะและขอบเขตของการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

 

18. รายงานขอ้เท็จจริงทีพ่บจากการตรวจสอบ ควรมีขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

(ก) ช่ือรายงาน 

(ข) ผูร้บัรายงาน (โดยปกติจะเป็นลูกคา้ทีว่่าจา้งใหผู้ส้อบบญัชีปฏิบติังานตามวิธีการที่

ตกลงร่วมกนั) 

(ค) การระบุถึงขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลที่ไม่เกี่ยวกบัการเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้

ปฏิบติังานตามวิธีการทีต่กลงร่วมกนั 

(ง) ขอ้ความทีร่ะบุว่า วิธีการปฏิบติังานไดมี้การตกลงร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็น

ผูร้บัรายงาน 

(จ) ขอ้ความที่ระบุว่า การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องที่

เกี่ยวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั หรือตามมาตรฐาน

และแนวปฏิบติัอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ฉ) ขอ้ความทีร่ะบุว่า ผูส้อบบญัชีไม่มีความเป็นอิสระจากกิจการ (ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชี

ไม่มีความเป็นอิสระ) 

(ช) การระบุถงึวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานตรวจสอบตามวิธีการทีต่กลงร่วมกนั 

(ซ) รายละเอียดของวิธีปฏิบติังานทีใ่ช ้
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(ฌ) รายละเอียดขอ้เท็จจริงทีพ่บโดยผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงรายละเอียดของขอ้ผิดพลาด

และขอ้ยกเวน้ทีพ่บ 

(ญ) ขอ้ความที่ระบุว่า วิธีปฏิบติังานที่ใชไ้ม่ใช่การตรวจสอบหรือการสอบทาน ดงันั้นจึง

ไม่อาจใหค้วามเช่ือมัน่ได ้

(ฎ) ขอ้ความที่ระบุว่า หากผูส้อบบญัชีใชวิ้ธีปฏิบติังานอ่ืนเพิม่เติม เช่น การตรวจสอบ

หรือการสอบทาน อาจทําใหพ้บขอ้เท็จจริงอ่ืนทีส่มควรนาํเสนอในรายงาน 

(ฏ) ขอ้ความที่ระบุว่า รายงานขอ้เท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบจํากดัการใชเ้ฉพาะกบั

ฝ่ายต่างๆ ทีไ่ดต้กลงร่วมกนัเกีย่วกบัวิธีปฏิบติังานเท่านั้น 

(ฐ) ข้อความที่ระบุว่า รายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบเกี่ยวข้องกับ

ส่วนประกอบบญัชี รายการบญัชีรายการอ่ืนๆ หรือขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที่

ไม่เกี่ยวกบัการเงินเท่านั้น โดยไม่ไดค้รอบคลุมถึงงบการเงินโดยรวมของกิจการ 

(ในกรณีการตรวจสอบไม่ไดค้รอบคลมุงบการเงินโดยรวม) 

(ฑ) วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี 

(ฒ) ทีต่ ั้งสํานกังานของผูส้อบบญัชี และ 

(ณ) ลายมือช่ือของผูส้อบบญัชี 

 

ตัวอย่างรายงานข้อเทจ็จริงที่พบจากการปฏบิัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัแสดง

ไว้ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานฉบับน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

19. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง รหัส 4400 “การปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัที่เกี่ยวกบั

ข้อมูลทางการเงิน” ให้ถือปฏบิัติกบัการปฏบิัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัที่เกี่ยวกบัข้อมูล

ทางการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

การนาํไปใชก้บัภาครฐั   

 

1. รายงานขอ้เท็จจริงทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาครัฐอาจไม่จํากดัการใชเ้ฉพาะกบัฝ่ายต่างๆทีไ่ดต้กลง

ร่วมกนัเกีย่วกบัวธีิปฏิบติังานเท่านัน้ แต่อาจใชส้าํหรบัหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ในขอบเขต

ทีก่วา้งข้ึน (ตวัอย่างเชน่ การสอบสวนของหน่วยงานของรฐัสภาเกีย่วกบัหน่วยงานของรฐั หรือ

หน่วยงานราชการ) 

 

2. นอกจากน้ี งานตรวจสอบในภาครัฐมีลักษณะและวตัถุประสงค์ทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่ตอ้งใช ้

ความระมดัระวงัในการพิจารณาแยกแยะลกัษณะของงานว่าเขา้ข่ายเป็นการปฏิบัติงานตาม

วิธีการที่ตกลงร่วมกัน หรือเป็นการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน เช่น รายงานผลการ

ดาํเนินงาน  
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ภาคผนวก 1 

 

ตวัอย่างหนงัสือตอบรบังานสาํหรบัการปฏิบติังานตามวิธีการทีต่กลงร่วมกนั 

 

หนังสอืตอบรับงานฉบับน้ีใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตามย่อหน้าที่ 9 ของมาตรฐาน

งานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ี และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นแบบมาตรฐานของหนังสอืตอบรับงาน 

หนังสือตอบรับงานจําเป็นต้องปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละงานและ

สถานการณ ์

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัทหรือตัวแทนของกจิการ ซ่ึงเป็นผู้ที่มอบหมายงานแก่ผู้สอบบัญชี 

 

หนังสอืฉบับน้ีเป็นการยืนยันความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อตกลงและวัตถุประสงค์ในการรับงาน 

รวมทั้งลักษณะและข้อจาํกัดของการให้บริการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะปฏบิัติงานตามมาตรฐานงาน

บริการเกี่ยวเน่ืองที่เกี่ยวกบัการปฏบิัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั ซ่ึงข้าพเจ้าจะระบุถึงในรายงาน

ของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏบิัติงานตามวิธีการที่จะกล่าวต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้ท่านทราบถึง

ข้อเทจ็จริงที่พบ ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏบิัติงานของข้าพเจ้า 

 

(อธบิายถงึลักษณะ ช่วงเวลาและขอบเขตของวิธปีฏบิัติงานแต่ละวิธทีี่ใช้ รวมถึงการระบุถึง

เอกสารและบันทกึต่างๆที่ต้องอ่าน บุคคลที่จะต้องติดต่อ และฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องขอคาํยืนยัน) 

 

การปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยท่านในการ (ระบุ

วัตถุประสงค์) เท่าน้ัน ดังน้ัน รายงานของข้าพเจ้าจึงไม่เหมาะสมสาํหรับการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลของท่านเท่าน้ัน 

 

เน่ืองจากการปฏบิัติงานดังกล่าวไม่ใช่การสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือการ

สอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่อาจให้ความเช่ือม่ันใด ๆ  

 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากพนักงานของท่าน ในการจัดเตรียม

บันทึกทางการบัญชี เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลง

ร่วมกนั  

 

ข้าพเจ้าจะเรียกเกบ็ค่าบริการตามความคืบหน้าของงาน โดยคาํนวณจากเวลาที่ใช้ของ

บุคลากรในแต่ละระดับตามที่ได้รับมอบหมาย รวมกบัค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานตาม

วิธีการที่ตกลงร่วมกัน อัตราค่าบริการของบุคลากรในแต่ละระดับจะแตกต่างกันตามระดับความ

รับผดิชอบที่เกี่ยวข้อง ประสบการณแ์ละความชาํนาญ 
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โปรดลงนามท้ายหนังสือและส่งคู่ฉบับที่แนบมาน้ีคืนข้าพเจ้า เพ่ือยืนยันความเข้าใจของ

ท่านเกี่ยวกบัข้อตกลงในการรับงาน รวมทั้งวิธปีฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

................................. 

 

 

เหน็ชอบตามข้อเสนอข้างต้น 

ลงนาม…………………… 

ช่ือ ………………………… 

ตาํแหน่ง………………… 

วันที่……………….……… 

(พร้อมทั้งประทบัตราสาํคัญของกจิการ) 
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ภาคผนวก 2 

 

ตวัอย่างรายงานขอ้เท็จจริงทีพ่บเกีย่วกบัเจา้หนี้ การคา้  

 

รายงานข้อเทจ็จริงที่พบ  

 

เสนอ (ผู้ที่มอบหมายงานแก่ผู้สอบบญัชี)  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันตามรายการด้านล่างน้ี ที่เกี่ยวกับบัญชี

เจ้าหน้ีการค้า ณ วันที่ ……………… ของบริษัท กขค จาํกัด ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซ่ึงจะกล่าวโดย

ละเอียดต่อไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั วิธปีฏบิัติงานดังกล่าวซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยท่านในการประเมินความ

สมเหตุสมผลของเจ้าหน้ีการค้า ซ่ึงสรปุได้ดังต่อไปน้ี 

 

1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรวมยอดคงเหลือของเจ้าหน้ีการค้าในงบทดลอง ณ วันที่ ………………  

ซ่ึงจัดทาํโดยบริษัท กขค จาํกดั และได้เปรียบเทยีบกบัยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป

ที่เกี่ยวข้อง 

2. ข้าพเจ้าได้เปรียบเทยีบยอดคงเหลือของเจ้าหน้ีการค้าที่มีสาระสาํคัญตามรายละเอียดที่แนบ 

(ไม่ได้แสดงเป็นตัวอย่างในที่น้ี) กบัยอดคงเหลือ ณ วันที่ ……………… ของเจ้าหน้ีรายเดียวกนั

ในงบทดลอง 

3. ข้าพเจ้าได้รับใบแจ้งยอดคงเหลือจากผู้ขาย หรือขอคาํยืนยันยอดจากเจ้าหน้ีการค้า ณ วันที่ 

…………… 

4. ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบใบแจ้งยอดคงเหลือดังกล่าวหรือคาํยืนยันยอดจากเจ้าหน้ีการค้ากับ

ยอดคงเหลือตามข้อ 2 ข้าพเจ้าได้รับงบกระทบยอดเจ้าหน้ีการค้าจากบริษัท กขค จํากัด 

สาํหรับ ยอดคงเหลือที่แตกต่างกนั จากงบกระทบยอดดังกล่าว ข้าพเจ้าได้จัดทาํรายละเอยีด 

ใบกาํกบัสนิค้าค้างจ่าย ใบลดหน้ีและเชค็ค้างจ่าย เฉพาะแต่ละรายการมีจาํนวนมากกว่า XXX

บาท และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการในรายละเอยีดดังกล่าวกบัใบกาํกบัสนิค้าและใบลดหน้ี

ที่ได้รับหลังสิ้นงวดและเชค็ที่จ่ายชาํระหน้ีหลังสิ้นงวด เพ่ือให้แน่ใจว่ารายการค้างจ่ายดังกล่าว

ควรรวมอยู่ในงบกระทบยอด 

 

ข้าพเจ้าขอรายงานข้อเทจ็จริงที่พบดังต่อไปน้ี 

ก) จากวิธปีฏบิัติงานตามข้อ 1 ข้าพเจ้าพบว่า การรวมยอดคงเหลือถูกต้องและยอดคงเหลือตาม

งบทดลองตรงกบัยอดตามบัญชีแยกประเภท 

ข) จากวิธปีฏบิัติงานตามข้อ 2  ข้าพเจ้าพบว่า ยอดคงเหลือตามที่ได้เปรียบเทยีบดังกล่าวตรงกนั 

ค) จากวิธปีฏบิัติงานตามข้อ 3 ข้าพเจ้าพบว่า มีใบแจ้งยอดคงเหลือสาํหรับเจ้าหน้ีการค้าดังกล่าว

ทั้งหมด 
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ง) จากวิธีปฏิบัติงานตามข้อ 4 ข้าพเจ้าพบว่า ยอดคงเหลือดังกล่าวตรงกัน หรือกรณีที่ยอด

คงเหลือแตกต่างกนั ข้าพเจ้าพบว่า บริษัท กขค จาํกดั ได้จัดทาํงบกระทบยอดและรายการใบ

ลดหน้ี ใบกาํกบัสนิค้าและเชค็ค้างจ่าย แต่ละรายการที่มีจาํนวนเงินมากกว่า XXX บาท ได้

ปรากฏเป็นรายการกระทบยอดอย่างถูกต้อง (ยกเว้นที่จะกล่าวถงึต่อไป) 

 

(รายละเอยีดของข้อยกเว้นที่พบ) 

 

เน่ืองจากวิธีปฏิบัติงานดังกล่าวไม่ใช่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือการ

สอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเช่ือม่ันต่อบัญชีเจ้าหน้ีการค้า 

ณ วันที่ ............. 

 

หากข้าพเจ้าได้ใช้วิธีปฏิบัติงานเพ่ิมเติมหรือตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือ

สอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน ข้าพเจ้าอาจพบเร่ืองอื่นที่สมควรนาํเสนอในรายงานกไ็ด้ 

 

รายงานฉบับน้ีจัดทาํขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวแล้วในย่อหน้าที่ 1 และใช้เป็นข้อมูล

ของท่าน และไม่ได้จัดทาํขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นหรือเพ่ือเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น รายงานฉบับน้ี

เกี่ยวข้องกบับัญชีและรายการที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าน้ัน และไม่ได้ขยายขอบเขตไปถงึงบการเงินโดยรวม

ของบริษัท กขค จาํกดั  

 

       

            ลายมือช่ือ...................................... 

                            (....................................) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน.........…… 

 

 

วันที่………………………............ 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน………… 

 

 

 

 

 

 


