
 

       สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

    
 

 

 

มาตรฐานงานท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ รหสั 3000 (ปรบัปรุง) 

 

งานท่ีใหค้วามเช่ือมัน่นอกเหนือจากการตรวจสอบ 

หรือสอบทานขอ้มูลทางการเงินในอดีต 

 

  



 

       สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

    
 

ISAE™ 3000 (ปรับปรุง) - งานที่ให้ความเช่ือม่ันนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทาง

การเงินในอดีต ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดย International Auditing 

and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants 

(IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 

2559 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปล ISAE™ 3000 (ปรับปรุง) – 

งานที่ให้ความเช่ือม่ันนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต ได้รับการ

พิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ด าเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและ

ท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของ ISAE™ 3000 (ปรับปรุง) – งานที่ให้ความเช่ือม่ัน

นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต ที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่

เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISAE™ 3000 (ปรับปรุง) - งานที่ให้ความเช่ือม่ันนอกเหนือจากการตรวจสอบ

หรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต ©  2014 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International Federation of 

Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ ISAE™ 3000 มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รหัส 3000 (ปรับปรุง) - งานที่ให้

ความเช่ือมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต ©  2016 สงวนลิขสิทธิ์

โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : ISAE™ 3000 (Revised), Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of 

Historical Financial Information ISBN: 978-1-60815-185-1 

 

  



 

       สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

    
 

มาตรฐานงานที่ใหค้วามเช่ือมัน่ รหสั 3000 (ปรบัปรุง) 

งานที่ใหค้วามเช่ือมัน่นอกเหนอืจากการตรวจสอบหรือสอบทานขอ้มูลทางการเงินในอดีต 

(ถอืปฏบิตักิบัรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นที่ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

สารบญั 

 ย่อหนา้ที ่

ค าน า 1-4 

ขอบเขต 5-8 

วันที่มีผลบังคับใช้ 9 

วตัถุประสงค ์ 10-11 

ค าจ ากดัความ 12-13 

ขอ้ก าหนด  

การปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 14-19 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 20 

การตอบรับงานและการรับงานต่อเน่ือง 21-30 

การควบคุมคุณภาพ 31-36 

การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ทกัษะและเทคนิคในงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

            

37-39 

การวางแผนงานและการปฏบัิติงาน 40-47 

การได้รับหลักฐาน 48-60 

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 61 

ข้อมูลอื่น 62 

ค าอธบิายเกณฑท์ี่ใช้ 63 

การให้ข้อสรุปในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 64-66 

การจัดท ารายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 67-71 

ข้อสรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขและข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไป 72-77 

ความรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร 78 

การจัดท าเอกสารหลักฐาน 79-83 



 

       สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

    
 

มาตรฐานงานที่ใหค้วามเช่ือมัน่ รหสั 3000 (ปรบัปรุง) 

งานที่ใหค้วามเช่ือมัน่นอกเหนอืจากการตรวจสอบหรือสอบทานขอ้มูลทางการเงินในอดีต 

(ถอืปฏบิตักิบัรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นที่ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

สารบญั 

 ย่อหนา้ที ่

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

ค าน า ก1 

วัตถุประสงค์ ก2 

ค าจ ากดัความ ก3-ก20 

การปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ก21-ก29 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ ก30-ก34 

การตอบรับงานและการรับงานต่อเน่ือง ก35-ก59 

การควบคุมคุณภาพ ก60-ก75 

การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  ก76-ก85 

การวางแผนงานและการปฏบัิติงาน ก86-ก107 

การได้รับหลักฐาน ก108-ก139 

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ก140-ก141 

ข้อมูลอื่น ก142 

ค าอธบิายเกณฑท์ี่ใช้ ก143-ก145 

การให้ข้อสรุปในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ก146-ก157 

การจัดท ารายงานที่ให้ความเช่ือมั่น ก158-ก187 

ข้อสรุปอย่างไม่มเีง่ือนไขและข้อสรุปแบบที่เปล่ียนแปลงไป ก188-ก191 

ความรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร ก192 

การจัดท าเอกสารหลักฐาน ก193-ก200 

ภาคผนวก   บทบาทและความรับผิดชอบ  



 

 1 TSAE 3000 (ปรับปรงุ)   

 

ค าน า 

1. มาตรฐานงานให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน นอกเหนือจาก          

การตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตซ่ึงเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี

และมาตรฐานงานสอบทาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21-ก22) 

2. งานที่ให้ความเช่ือม่ันครอบคลุมถึงงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่นซ่ึงเป็นงาน

ที่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้วัดผลหรือประเมินเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ ์    

และงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรงซ่ึงเป็นงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

เป็นผู้วัดผลหรือประเมินเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ์น้ัน มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

ฉบับน้ีให้ข้อก าหนด การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นเป็นการเฉพาะส าหรับงานที่ให้        

ความเช่ือมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่นที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลและความเช่ือม่ัน

อย่างจ ากัด นอกจากน้ีมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีอาจประยุกต์ ปรับใช้ และเพ่ิม

เสริมส าหรับงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรงที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลและความเช่ือมั่นอย่างจ ากดั 

3. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีน ามาใช้ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้  

(ก) สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือมั่นและผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพ 

(ส าหรับงานที่ มี ผู้สอบทานที่ ไ ด้ รับการแต่งตั้ ง) ต้องปฏิบัติตาม คู่มือประมวล

จรรยาบรรณส าหรับ  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับ

งานที่ให้ความเช่ือม่ัน หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับซ่ึง

อย่างน้อยต้องเป็นตามที่ก  าหนดในคู่มือประมวลจรรยาบรรณ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่     

ก30-ก34) 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเป็นสมาชิกของส านักงานซ่ึงปฏิบัติตามมาตรฐาน         

การควบคุมคุณภาพฉบับที่  1
1
 หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือกฎหมาย หรือ

ข้อบังคับ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของส านักงานต่อระบบการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงอย่าง

น้อยต้องเป็นไปตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก61-ก66) 

 

                                                           
1  

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เรือ่ง การควบคมุคณุภาพส าหรบัส านกังานทีใ่หบ้ริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทาน

งบการเงิน และงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่อืน่ตลอดจนงานบริการเกีย่วเนือ่ง 
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4. การควบคุมคุณภาพภายในส านักงานที่ปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันและการปฏบัิติตามหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับจรรยาบรรณซ่ึงรวมถึงข้อก าหนดด้านความเป็นอิสระได้รับการยอมรับว่าเป็นเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์สาธารณะและเป็นส่วนประกอบของงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่มีคุณภาพสูง 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทางวิชาชีพจะคุ้นเคยกับข้อก าหนดดังกล่าว หากผู้ประกอบ

วิชาชีพที่มีความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทางวิชาชีพเลือกที่จะปฏบัิติ

ตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีหรือมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับอื่น ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องตระหนักว่ามาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีมีข้อก าหนดที่จะน ามาใช้ภายใต้

เง่ือนไขตามย่อหน้าก่อนหน้าน้ี 

ขอบเขต  

5. มาตรฐานงานที่ ให้ความเช่ือมั่นฉบับน้ีมีครอบคลุมถึงงานบริการให้ความเช่ือมั่นอื่ น

นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตดังที่อธบิายไว้ในแม่บท

ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน กรณีที่มีมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ืองเกี่ยวเน่ืองกับ

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะงานน้ัน มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ืองน้ันต้องถูก

น ามาใช้เพ่ิมเติมจากมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21-ก22) 

6. งานที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติน้ันไม่ใช่งานที่ให้ความเช่ือม่ันทั้งหมด งานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติ

เป็นประจ าที่ไม่ใช่งานที่ให้ความเช่ือม่ันตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 12(ก) และไม่ครอบคลุม

โดยมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ี  มีดังต่อไปน้ี 

(ก) งานที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานส าหรับงานบริการเกี่ยวเน่ือง เช่น งานที่ปฏบัิติตามวิธีการ

ที่ตกลงร่วมกนัและงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น
2
 

(ข) การจัดท าแบบภาษีเงินได้ซ่ึงมิได้มีข้อสรุปในการแสดงความเช่ือมั่น และ 

(ค) งานให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า เช่น การให้ค าปรึกษาด้านการจัดการหรือภาษีอากร 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

7. งานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ

งานขนาดใหญ่ ในสถานการณ์เช่นน้ีมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่าง ๆ เกี่ยวเน่ืองเฉพาะ

ส่วนที่เป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ันเทา่นั้น 

 

 

                                                           
2  มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง รหัส 4400 “งานการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนัที่เกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงิน” และ 

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง รหัส 4410 (ปรับปรงุ) “งานการรวบรวมข้อมูล” 
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8. งานต่อไปน้ีเป็นงานที่มีลักษณะตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 12(ก) แต่ไม่จัดเป็นงานที่ให้      

ความเช่ือม่ันตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน   

(ก) งานเกี่ยวกบัการสบืพยานในคดีความซ่ึงเกี่ยวกบังานบัญชี งานสอบบัญชี ภาษีอากร และ   

เร่ืองอื่น ๆ และ 

(ข) งานซ่ึงรวมถึงความเห็นทางวิชาชีพ ข้อคิดเห็นหรือข้อความซ่ึงผู้ใช้ข้อมูลอาจได้รับ        

ความเช่ือมั่นบางส่วน หากเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปนี้ทั้งหมด 

(1) ความเหน็ ข้อคิดเหน็หรือข้อความน้ันเป็นเพียงบางส่วนของงานทั้งหมด 

(2) ระบุข้อจ ากัดไว้ในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าใช้ส าหรับผู้ใช้ข้อมูลที่ก  าหนด

ไว้ในรายงานเทา่นั้น 

(3) ก าหนดเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ใช้ข้อมูลว่างานน้ีมิใช่งานที่ให้

ความเช่ือมั่น และ 

(4) งานน้ีมิใช่งานที่ให้ความเช่ือม่ันในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

วนัทีม่ีผลบงัคบัใช ้

9. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี มีผลบังคับใช้ส าหรับรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ลงวันที่          

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

วตัถุประสงค ์ 

10. ในการปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบวิชาชีพมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

(ก) เ พ่ือให้ได้มา ซ่ึงความเ ช่ือมั่ นอย่างสมเหตุสมผลหรือความเ ช่ือมั่ นอย่างจ ากัด         

(ตามความเหมาะสม) เกี่ยวกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันว่าปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

(ข) เพ่ือแสดงข้อสรุปเกี่ยวกับผลลัพท์ของการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้ความ

เช่ือมั่นตามเกณฑน้ั์นด้วยรายงานที่เป็นลายลักษณ์อกัษรที่ให้ข้อสรุปที่แสดงความเช่ือม่ัน

อย่างสมเหตุสมผล หรือความเช่ือมั่นอย่างจ ากัดรวมถึงอธิบายเกณฑ์ในการให้ข้อสรุป     

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2) และ 

(ค) เพ่ือสื่อสารเพ่ิมเติมตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีและ

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11. ในทุกกรณีที่ไม่สามารถได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือความเช่ือมั่นอย่างจ ากัด    

(ตามความเหมาะสม) และ การให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขในรายงานงานที่ให้ความเช่ือมั่นของ      

ผู้ประกอบวิชาชีพไม่เพียงพอในสถานการณ์ตามความมุ่งหมายของการรายงานไปยังผู้ที่คาดว่า

จะใช้รายงาน มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ีก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปหรือ

ถอนตัว (หรือลาออก) จากการปฏิบัติงานหากการถอนตัวน้ันสามารถท าได้ภายใต้กฎหมาย

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
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ค าจ ากดัความ 

12. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีและมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

อื่น ๆ (เว้นแต่จะมีข้อบ่งช้ีที่ขัดแย้ง) ค าศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27) 

(ก) งานที่ให้ความเช่ือม่ัน หมายถึง งานที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีเป้าหมายในการได้มาซ่ึง

หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือแสดงข้อสรุปซ่ึงออกแบบไว้เพ่ือเพ่ิมระดับของ

ความเช่ือมั่นของผู้ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ซ่ึงเป็นผลลัพทข์องการวัดผลหรือการประเมินเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ์) งานที่

ให้ความเช่ือมั่นจัดประเภทได้สองแบบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3) 

(1)  การจัดประเภทงานเป็นแบบงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุผลหรืองานที่ให้

ความเช่ือมั่นอย่างจ ากดั 

ก. งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล หมายถึง งานที่ให้ความเช่ือมั่นซ่ึง

ผู้ประกอบวิชาชีพลดความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ันให้อยู่ในระดับต ่า

ที่ยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานน้ัน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ข้อสรุป ข้อสรุปถูกแสดงในรูปแบบความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ

เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น

ตามเกณฑ ์

ข. งานที่ ให้ความเ ช่ือมั่นอย่างจ ากัด หมายถึง  งานที่ ใ ห้ความเ ช่ือ ม่ัน

ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพลดความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ันให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานน้ัน แต่ยังมีความเสี่ยงสูงกว่างานที่ให้

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงข้อสรุปจาก

วิธปีฏบัิติที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบัิติและหลักฐานที่ได้รับในรูปแบบที่แสดง

ว่ามีเร่ืองที่ท  าให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันมีการแสดงข้อมูล

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ลักษณะ ระยะเวลาและ

ขอบเขตของวิธีการที่ปฏิบัติในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดถูกจ ากัด

เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตที่จ าเป็นในงานที่ให้

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล แต่ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตน้ัน

ได้รับการวางแผนเพ่ือจะได้มาซ่ึงระดับความเช่ือมั่นอย่างมีนัยตามดุลย

พินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ระดับที่มีนัยคือ ระดับของความเช่ือม่ันที่

รวบรวมโดยผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมระดับของความเช่ือมั่นของผู้ใช้

ข้อมูลเกี่ยวกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างชัดเจนซ่ึงมากกว่าระดับที่ไม่ให้

ความเช่ือมั่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3-ก7) 
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(2)  การจัดประเภทงานเป็นแบบงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่นหรือ

งานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8) 

ก. งานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่น หมายถึง งานที่ให้    

ความเช่ือม่ันที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการที่ให้ความ

เช่ือมั่นเป็นผู้วัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ ์

บุคคลอื่นน้ันมักแสดงผลลัพธ์ของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันในรายงานหรือ

ข้อความ ในบางกรณีข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอาจถูกแสดงโดยผู้ประกอบ

วิชาชีพในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค า

รับรองของบุคคลอื่น ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพแสดงให้เหน็ว่าข้อมูลที่

ให้ความเช่ือมั่นน้ันปราศจากข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพอาจแสดงข้อความเกี่ยวกับ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก178 และ ก180) 

1) เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑท์ี่ใช้ 

2) ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑท์ี่ใช้ หรือ 

3) ข้อความที่แสดงไว้โดยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น 

ข. งานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรง หมายถึง งานที่

ให้ความเช่ือมั่น ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้    

ความเช่ือมั่นตามเกณฑ์ที่ใช้และผู้ประกอบวิชาชีพแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล

ที่ ให้ความเช่ือม่ันเป็นส่วนหน่ึงของหรือแนบพร้อมกับรายงานที่ ให้     

ความเช่ือมั่น ส าหรับงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเอง

โดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพแสดงผลลัพธ์การรายงานการวัดผลหรือการ

ประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ ์

(ข) ทักษะและเทคนิคในงานที่ให้ความเช่ือมั่น หมายถึง ทักษะและเทคนิคการวางแผน   

การรวบรวมหลักฐาน การประเมินหลักฐาน การติดต่อสื่อสารและการรายงานซ่ึงปฏบัิติโดย

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงแตกต่างจากความเช่ียวชาญเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน

ของงานให้ความเช่ือม่ันน้ัน ๆ หรือ การวัดผลหรือการประเมินผล (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9) 

(ค) เกณฑ์ หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ถูกใช้ในการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

เกณฑท์ี่ใช้ หมายถึง เกณฑท์ี่ใช้ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10) 

(ง) สถานการณ์ของงาน หมายถึง สถานการณ์ต่างๆ ที่ก  าหนดงานน้ัน ๆ ซ่ึงรวมถึง ข้อตกลง

ของงานว่า เป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลหรืองานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

จ ากัด ลักษณะเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน เกณฑ์การวัดผลหรือการประเมินผล ข้อมูลที่ผู้ใช้

รายงานต้องการ ลักษณะที่เกี่ยวข้องของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ (ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล 

และผู้ว่าจ้างงานและสภาพแวดล้อมของกลุ่มบุคคลเหล่าน้ัน) และเร่ืองอื่ น ๆ             

(เช่น เหตุการณ์ รายการ เง่ือนไข การปฏบัิติซ่ึงอาจมีผลกระทบที่ส าคัญต่องาน) 
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(จ) หัวหน้าผู้รับผิดชอบงาน หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่นในส านักงานซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ

งานและผลการปฏิบัติงานน้ัน และรับผิดชอบต่อรายงานที่ออกในนามของส านักงาน 

และในบางสถานการณ์อาจเป็นผู้ที่ มีอ านาจหน้าที่ที่ เหมาะสม จากองค์กรวิชาชีพ 

หน่วยงานตามกฎหมาย หรือหน่วยงานก ากับดูแล ค าว่า “หัวหน้าผู้รับผิดชอบงาน” จะ

ใช้อ้างองิถึงเร่ืองเดียวกนัในส่วนของหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่เกี่ยวข้อง 

(ฉ) ความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน หมายถึง ความเสี่ยงซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพจะแสดง

ข้อสรุปอย่างไม่เหมาะสมเมื่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงใน

สาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11-ก14) 

(ช) ผู้ว่าจ้างงาน หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ว่าจ้างงานผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏบัิติงาน

ที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15) 

(ซ) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง หัวหน้างานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน และ

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายเพ่ือให้ปฏิบัติงานที่ให้

ความเช่ือมั่นน้ี ทั้งน้ีไม่รวมถึงผู้เช่ียวชาญภายนอกที่ได้รับการจ้างโดยส านักงานหรือ

ส านักงานเครือข่าย 

(ฌ) หลักฐาน หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ในการให้ข้อสรุป หลักฐานรวมถึงข้อมูล

ที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศ (ถ้ามี) และข้อมูลอื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานที่

ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก146-ก152) 

(1) ความเพียงพอของหลักฐาน คือ การวัดหลักฐานเชิงปริมาณ 

(2) ความเหมาะสมของหลักฐาน คือ การวัดหลักฐานเชิงคุณภาพ  

(ญ) ส านักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือ

บริษัทของผู้ประกอบวิชาชีพ ค าว่าส านักงานควรจะน ามาใช้เรียกหน่วยงานภาครัฐที่มี

ลักษณะคล้ายกนั 

(ฎ) ข้อมูลทางการเงินในอดีต หมายถึงข้อมูลที่แสดงในรูปแบบทางการเงินของกิจการใด

กจิการหน่ึงซ่ึงได้มาจากระบบข้อมูลทางบัญชีของกิจการน้ันเป็นหลัก และเกี่ยวกับข้อมูล

ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในอดีตหรือเกี่ยวกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์       

ณ เวลาในอดีต 

(ฏ) หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานภายในกิจการที่ปฏบัิติกิจกรรมเกี่ยวกับ

งานที่ให้ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษา หน่วยงานน้ีได้รับการออกแบบให้ประเมินผล

และปรับปรุงธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในของ

กจิการให้มีประสทิธผิล 

(ฐ) ผู้ใช้ข้อมูล หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร กลุ่มองค์กร หรือกลุ่มใด ๆ ซ่ึงผู้

ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะน ารายงานที่ให้ความเช่ือม่ันมาใช้ ในบางกรณีอาจมีผู้ใช้ข้อมูล

นอกเหนือจากที่รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันระบุว่าเป็นผู้รับรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่        

ก16-ก18 และ ก37) 
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(ฑ) ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่วัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่

ให้ความเช่ือมั่นตามเกณฑ ์ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลเป็นผู้มีความช านาญเกี่ยวกับเร่ืองที่

ให้ความเช่ือมั่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก37 และ ก39) 

(ฒ) การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริง หมายถึง ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ ใ ห้         

ความเช่ือมั่นและความเหมาะสมของการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้ความ

เช่ือมั่นตามเกณฑ์ การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเป็นไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนา 

เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ รวมถึงการละเว้นข้อมูล 

(ณ) การแสดงข้อมูลผิดจากความเป็นจริง (ในแง่เกี่ยวกับข้อมูลอื่น) หมายถึง ข้อมูลอื่นที่ไม่

เกี่ ยวข้องกับเ ร่ืองต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อมูลที่ ให้ความเช่ือม่ันหรือรายงานที่ ให้        

ความเช่ือม่ันซ่ึงแสดงไว้ไม่ถูกต้อง การแสดงข้อมูลที่ผิดจากความเป็นจริงอนัเป็นสาระส าคัญ

อาจท าให้ความน่าเช่ือถือในเอกสารหลักฐานที่รวมข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันลดลง 

(ด) ข้อมูลอื่น หมายถึง ข้อมูล (นอกเหนือจากข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและรายงานที่ให้ 

ความเช่ือมั่นตลอดจนข้อมูลในรายงาน) ซ่ึงรวมถึงเอกสารหลักฐานที่รวมข้อมูลที่ให้

ความเช่ือม่ันและรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันตลอดจนข้อมูลในรายงานไม่ว่าจะโดย

กฎหมายหรือข้อก าหนดหรือจารีตประเพณี 

(ต) ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงาน (โดยทั่วไปคือหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบงานหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานหรือส านักงาน) กรณีที่มาตรฐานงาน

ที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงความประสงค์เกี่ยวกับข้อก าหนดหรือความรับผิดชอบน้ันต้อง

ปฏิบัติโดยหัวหน้าผู้รับผิดชอบงาน ถ้อยค าว่า “หัวหน้าผู้รับผิดชอบงาน” จะน ามาใช้

แทน “ผู้ประกอบวิชาชีพ” (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก37) 

(ถ) ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่มีความช านาญในด้าน

อื่นนอกเหนือจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพใช้ผลงานของ

ผู้เช่ียวชาญน้ันเพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพอาจเป็นผู้เช่ียวชาญภายในส านักงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพ (ซ่ึงเป็นหัวหน้าหรือพนักงาน รวมถึงพนักงานช่ัวคราวของส านักงานของผู้

ประกอบวิชาชีพหรือส านักงานเครือข่าย) หรือเป็นผู้เช่ียวชาญภายนอกส านักงาน 

(ท) การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การน าการฝึกอบรม ความรู้ และ

ประสบการณ์ในบริบทของมาตรฐานงานที่ ให้ความเช่ือม่ัน และข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้ในการปฏบัิติงานที่เหมาะสมใน

แต่ละสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ธ) การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ทศันคติที่รวมถึงความรู้สึกนึกคิด

ในการตั้งข้อสงสัย การใช้วิจารณญาณในการประเมินสถานการณ์ที่อาจช้ีให้เห็นถึง    

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง และการประเมินหลักฐานอย่างระมัดระวัง 
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(น) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบในเร่ืองที่ให้

ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก37) 

(บ) ความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ หมายถึง ความเสี่ยงที่

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันจะแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงในสาระส าคัญก่อนการปฏบัิติงานที่ให้

ความเช่ือมั่น 

(ป) ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน หมายถึง ผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้

ความเช่ือมั่นตามเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ได้จากการประยุกต์ใช้เกณฑ์กับเร่ืองที่ให้

ความเช่ือมั่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19) 

(ผ) เร่ืองที่ให้ความความเช่ือม่ัน หมายถึง ข้อเทจ็จริงที่ถูกวัดผลหรือประเมินผลตามเกณฑ์ที่ใช้ 

13. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีและมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน   

อื่น ๆ การอ้างถึง “กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม” หลังจากน้ีจะใช้ว่า “ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผล

หรือผู้ประเมินผล หรือผู้ว่าจ้างงาน ตามความเหมาะสม (อ้างองิย่อหน้าที่ ก20 และ ก37) 

ขอ้ก าหนด 

การปฏิบติังานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ตามมาตรฐานงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ 

การปฏิบติังานตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ 

14. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีและมาตรฐานงานที่

ความเช่ือมั่นเฉพาะเร่ือง ที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

15. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แสดงว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันใด ๆ เว้นแต่         

ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีหรือ

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันใด ๆ ที่ เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่         

ก21-ก22 และ ก170) 

เน้ือหาของมาตรฐานงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ 

16. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเน้ือหาทั้งหมดของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

รวมถึงการน าไปปฏบัิติและค าอธบิายอื่นเพ่ือที่จะได้เข้าใจวัตถุประสงค์และการน าข้อก าหนดไป

ใช้อย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23- ก28) 
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การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

17. เพ่ือเป็นไปตามย่อหน้าต่อไปน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแต่ละข้อของ

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีและมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น

การเฉพาะกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันเว้นแต่ข้อก าหนดน้ันไม่เกี่ยวข้องเน่ืองจากการถือปฏิบัติ

เป็นเง่ือนไขและเง่ือนไขน้ันไม่เกิดข้ึนในสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน ข้อก าหนดที่

น ามาปฏิบัติส าหรับงานที่ ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดหรืองานที่ ให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแสดงไว้ในรูปแบบคอลัมน์ด้วยตัวอักษร “L” (ความเช่ือมั่นอย่างจ ากัด) หรือ 

“R” (ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล) ต่อจากหมายเลขย่อหน้า (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก29) 

18. ในสถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาความจ าเป็นในการไม่ปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ในสถานการณ์เช่นน้ันผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องปฏิบัติวิธีการที่ถือเป็นทางเลือกเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อก าหนดน้ัน    

ความจ าเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอาจเกิดข้ึนในกรณีที่

ข้อก าหนดน้ันก าหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการเฉพาะและเฉพาะสถานการณ์ของงานที่ ให้       

ความเช่ือมั่นน้ันซ่ึงวิธกีารเฉพาะน้ันอาจไม่มีประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อก าหนด 

ความลม้เหลวในการบรรลวุตัถปุระสงค์ 

19. หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี

หรือมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นเฉพาะเร่ือง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่าการไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์น้ันท าให้ผู้สอบบัญชีต้องให้ข้อสรุปที่เปล่ียนแปลงไปหรือถอนตัวจากงานที่ให้

ความเช่ือม่ัน (กรณีที่การถอนตัวน้ันสามารถท าได้ตามกฎหมายและข้อบังคับ) ความล้มเหลว

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ในมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญที่

ก าหนดให้มีการจัดท าเอกสารหลักฐานตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 79 ของมาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือมั่นฉบับน้ี 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 

20. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ่ึงรวมถึงคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันในส่วน ก และ ส่วน ข หรือปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นตามที่ก  าหนด 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก30-ก34 และ ก60) 
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การตอบรบังานและการรบังานต่อเนือ่ง 

21. หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานต้องมีความพึงพอใจว่า ส านักงานได้ด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติที่

เหมาะสมเกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่ให้     

ความเช่ือมั่น และต้องพิจารณาว่าข้อสรุปที่ได้เกี่ยวกบัวิธปีฏบัิติน้ีเหมาะสม 

22. ผู้ประกอบวิชาชีพตอบรับงานหรือรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อเน่ืองเม่ือ (อ้างถึงย่อหน้าที่           

ก30-ก34) 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พบเหตุผลให้ เ ช่ือว่างานน้ันไม่เป็นไปตามข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณซ่ึงรวมถึงความเป็นอสิระ 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพพึงพอใจว่ากลุ่มบุคคลซ่ึงปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันโดยรวมมีความรู้

และความสามารถเหมาะสม (ดูร่วมกบัย่อหน้าที่ 32) 

(ค) เกณฑท์ี่ใช้ในการปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันได้รับการตกลงโดย 

1) การก าหนดเป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้นก่อนที่จะมีการปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน     

(อ่านร่วมกบัย่อหน้าที่ 24-26) 

2) การยืนยันว่ามีความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและกลุ่มบุคคล        

ผู้ว่าจ้างงานในข้อตกลงในการรับงาน รวมถึงความรับผิดชอบในการรายงานของ            

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

23. หากหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานได้รับข้อมูลที่อาจเป็นเหตุให้ส านักงานปฏเิสธงานซ่ึงข้อมูลน้ันมีอยู่

ก่อน หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานต้องสื่อสารข้อมูลน้ันไปยังส านักงานทันทีเพ่ือให้ส านักงานและ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานสามารถด าเนินการที่จ าเป็นได้ 

เงือ่นไขเบ้ืองตน้ก่อนการรบังานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ 

24. ในการก าหนดว่ามีเง่ือนไขเบ้ืองต้นก่อนการรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องพิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ีตามเกณฑ์ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของงานที่ให้   

ความเช่ือมั่นและการปรึกษาหารือกบักลุ่มบุคคลที่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก35-ก36) 

(ก) บทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลมีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่   

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก37-ก39) และ 

(ข) งานที่ให้ความเช่ือม่ันมีลักษณะดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

(1) เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันมีความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก40-ก44) 

(2) เกณฑ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะใช้ในการจัดท าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันมี    

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ของงาน รวมถึงเกณฑ์มี ลักษณะดังต่อไปน้ี              

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก45-ก50) 

ก. ความเกี่ยวข้อง 

ข. ความครบถ้วน 
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ค. ความเช่ือถือได้ 

ง. ความเป็นกลาง 

จ. ความเข้าใจได้ 

(3) ผู้ที่ใช้ข้อมูลเข้าถึงเกณฑ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะใช้ในการจัดท าข้อมูลที่ให้

ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก51-ก52) 

(4) ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าสามารถได้มาซ่ึงหลักฐานที่ต้องการเพ่ือใช้สนับสนุน

ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก53-ก55) 

(5) ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปในรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปแบบงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลหรืองานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่าง

จ ากดั 

(6) ในกรณีงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด วัตถุประสงค์ที่สมเหตุผลน้ันรวมถึง

ข้อเทจ็จริงที่ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะสามารถได้มาซ่ึงระดับความเช่ือมั่นที่มีนัย 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก56) 

25. หากเง่ือนไขเบ้ืองต้นส าหรับงานที่ ให้ความเช่ือม่ันไม่มีอยู่จริง ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับกลุ่มบุคคลผู้ว่าจ้างงาน หากไม่สามารถเปล่ียนแปลงให้เป็นไป

ตามเง่ือนไขเบ้ืองต้นได้  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับงานว่าเป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ันเว้นแต่

เป็นข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับให้ท าเช่นน้ัน อย่างไรกต็ามงานที่ปฏิบัติภายใต้

สถานการณ์เช่นน้ีอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ดังน้ันผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องไม่อ้างในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี

หรือมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นอื่นใด  

การจ ากดัขอบเขตก่อนการรบังานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ 

26. หากกลุ่มบุคคลผู้ว่าจ้างงานจ ากดัขอบเขตงานของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับข้อตกลงในการรับ

งานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เสนอไว้จนท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าการจ ากัดน้ีจะท าให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพไม่แสดงข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับงานน้ัน

เป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ันเว้นแต่เป็นข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก155(ค)) 

การเห็นชอบในขอ้ตกลงเกีย่วกบัการรบังาน  

27. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเหน็ชอบข้อตกลงในการรับงานกับผู้ว่าจ้างงาน ข้อตกลงในการรับงาน

ต้องระบุรายละเอยีดที่เพียงพอในรูปแบบของหนังสือตอบรับงานหรือเอกสารสัญญาที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร หนังสือยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือในรูปแบบที่เหมาะสมตามกฎหมาย

และข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก57-ก58) 
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28. ส าหรับการรับงานต่อเน่ือง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ท าให้ต้อง

ทบทวนข้อตกลงในการรับงานหรือไม่ และต้องแจ้งเตือนให้ผู้ว่าจ้างงานทราบข้อตกลงใน   

การรับงานที่มีอยู่หรือไม่ 

การตอบรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในการรบังาน 

29. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เหน็ชอบการเปล่ียนข้อตกลงในการรับงานหากไม่มีการให้เหตุผลที่

สมเหตุสมผลในการกระท าดังกล่าว หากมีการเปล่ียนแปลงข้อตกลงผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่

เพิกเฉยต่อหลักฐานที่ได้รับก่อนที่จะมีการเปล่ียนแปลง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก59) 

รายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายและขอ้บงัคบั 

30. ในบางกรณีกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนดรูปแบบและข้อความของรายงานที่ให้

ความเช่ือมั่น ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่า 

(ก) ผู้ใช้ข้อมูลอาจเข้าใจผิดในข้อสรุปของการให้ความเช่ือมั่นหรือไม่ และ 

(ข) หากผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจผิด ค าอธิบายเพ่ิมเติมในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นสามารถลด 

ความเข้าใจผิดที่อาจมีข้ึนน้ันได้หรือไม่ 

หากผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่าค าอธิบายเพ่ิมเติมในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นไม่สามารถลด

ความเข้าใจผิดที่อาจมีข้ึน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับงานที่ให้ความเช่ือมั่นเว้นแต่กฎหมาย

และข้อบังคับก าหนดให้รับงานน้ัน  เมื่องานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ข้อบังคับน้ันไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ดังน้ันผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รวม

การอ้างอิงใด ๆ ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นว่างานที่ให้ความเช่ือมั่นน้ันได้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีและมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นใด  ๆ(อ่านร่วมกบัย่อหน้าที่ 71) 

การควบคุมคุณภาพ 

ลกัษณะของหวัหนา้ผูร้บัผิดชอบงาน 

31. หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานต้อง 

(ก) เป็นสมาชิกของส านักงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่  1           

หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือข้อก าหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่อย่างน้อย   

ต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ก าหนด (อ้างถึงย่อหน้าที่             

ก60-ก66) 

(ข) มีความรู้ความสามารถในทักษะและเทคนิคส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ได้รับ       

การพัฒนาจากการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางและการน าไปใช้ปฏบัิติ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก60) และ 

(ค) มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน การวัดผลและ      

การประเมินผลเพ่ือที่จะมีความรับผิดชอบในการให้ข้อสรุปจากการให้ความเช่ือมั่น             

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก67-ก68) 
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การมอบหมายงานกลุ่มผูป้ฏิบติังาน  

32. หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก69) 

(ก) พอใจว่ากลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานโดยรวมมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการ    

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก70-ก71) 

(1) ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และตามข้อก าหนดทาง

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ 

(2) สามารถออกรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เหมาะสมในสถานการณ์ 

(ข) พอใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพสามารถน าเอาผลงานของ 

(1) ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงผลงานของผู้เช่ียวชาญน้ันถูกน ามาใช้     

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก70-ก71) และ 

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

ในกรณีที่ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพน้ันถูกน ามาใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก72-ก73) 

ภายในขอบเขตว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะยอมรับความรับผิดชอบต่อข้อสรุปของงานที่ให้     

ความเช่ือม่ันต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน 

ความรบัผิดชอบของหวัหนา้ผูร้บัผิดชอบงาน  

33. หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพโดยรวมของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน             

ความรับผิดชอบดังกล่าวมีดังน้ี 

(ก) การปฏบัิติตามวิธปีฏบัิติที่เหมาะสมในการตอบรับงานและการรับงานต่อเน่ือง การคงไว้

ซ่ึงความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ข) การวางแผนและการปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน (รวมถึงทศิทางและการควบคุมดูแลที่

เหมาะสม) ตามมาตรฐานทางวิชาชีพและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(ค) การสอบทานตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานสอบทานของส านักงาน และการสอบทาน

เอกสารหลักฐานของงานที่ท  าในวันที่หรือก่อนวันที่ ในรายงานที่ ให้ความเช่ือมั่น       

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก74) 

(ง) มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบงานที่เหมาะสมเพ่ือเป็นหลักฐานว่าผู้ประกอบ

วิชาชีพบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันได้รับการปฏิบัติตาม

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ตลอดจนกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง และ 

(จ) การปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับเร่ืองที่มี

ความยากหรือข้อขัดแย้ง 
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34. ตลอดการให้บริการงานที่ ให้ความเช่ือม่ัน หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานต้องตื่ นตัวโดยการ

สังเกตการณ์และสอบถามตามความจ าเป็นเพ่ือหาหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หากระบบการควบคุมคุณภาพ

ของส านักงานน าประเดน็มาสู่ความสนใจของหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานหรือประเดน็ซ่ึงบ่งช้ีว่า

กลุ่มผู้ปฏบัิติงานไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าผู้รับผิดชอบงาน

ต้องปรึกษาหารือกับ ผู้ปฏิบัติงานอื่ นในส านักงานและต้องตัดสินใจ กระท าการตาม          

ความเหมาะสม 

35. หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานต้องพิจารณาผลลัพธข์องกระบวนการติดตามผลของส านักงานซ่ึงได้มา

จากข้อมูลล่าสดุที่มีการเวียนภายในส านักงานและส านักงานเครือข่าย (กรณีที่มี) และพิจารณา

ว่าข้อบกพร่องที่แสดงไว้ในข้อมูลน้ันอาจส่งผลกระทบต่องานที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่ 

การสอบทานการควบคมุคณุภาพงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ 

36. ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงก าหนดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ (ถ้ามี) หรืองานที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงส านักงานก าหนดให้มีการสอบทานการควบคุม

คุณภาพ 

(ก) หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปรึกษาหารือเร่ืองที่ส าคัญที่เกิดข้ึน

ระหว่างการปฏบัิติงานกบัผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน และไม่ลงวันที่ในรายงานที่

ให้ความเช่ือมั่นจนกว่าการสอบทานจะสิ้นสดุ และ 

(ข) ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานต้องประเมินวัตถุประสงค์ของการใช้ดุลยพินิจที่มี

นัยส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และข้อสรุปที่ได้เพ่ือจัดท ารายงานที่ให้ความเช่ือมั่น          

การประเมินดังกล่าวต้องรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก75) 

(1) การปรึกษาหารือเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคัญกบัหัวหน้าผู้รับผิดชอบงาน 

(2) การสอบทานข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและร่างรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

(3) การสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคัญของ

กลุ่มผู้ปฏบัิติงานและข้อสรุปที่ได้ และ 

(4) การประเมินข้อสรุปที่ใช้ในการน าเสนอรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นและการพิจารณา

ว่าร่างรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นเหมาะสมหรือไม่ 

การสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ การใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ทกัษะและ

เทคนคิในงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ 

37. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องวางแผนและปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันด้วยการสังเกตและสงสัยเย่ียง       

ผู้ประกอบวิชาชีพโดยตระหนักว่าสถานการณ์ต่าง ๆ อาจท าให้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดง

ข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก76-ก80) 
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38. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการวางแผนและปฏิบัติงานที่ให้

ความเช่ือมั่น รวมถึงการก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงาน               

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก81-ก85) 

39. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องน าเอาทกัษะและเทคนิคในงานที่ให้ความเช่ือมั่นมาใช้ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการปฏบัิติงานที่เป็นระบบอย่างสม ่าเสมอ 

การวางแผนงานและการปฏิบติังาน  

การวางแผนงาน 

40. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องวางแผนงานที่ให้ความเช่ือม่ันเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผล รวมถึงการก าหนดขอบเขต ระยะเวลาและทศิทางของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน และ

ก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏบัิติที่ได้วางแผนไว้ซ่ึงก าหนดไว้เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก86-ก89) 

41. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องก าหนดว่าเกณฑ์น้ันเหมาะสมกับสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

น้ันหรือไม่ รวมถึงเกณฑดั์งกล่าวแสดงถึงลักษณะที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 24(ข)(2) หรือไม่ 

42. ภายหลังจากที่ได้ตอบรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันแล้ว หากพบว่าเง่ือนไขเบ้ืองต้นก่อนการรับงาน

ที่ให้ความเช่ือม่ันหน่ึงเง่ือนไขหรือมากกว่าไม่มีอยู่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปรึกษาหารือเร่ือง

ดังกล่าวกบักลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและต้องพิจารณาว่า 

(ก) เร่ืองดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงพอใจหรือไม่ 

(ข) การปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันต่อไปเหมาะสมหรือไม่ และ 

(ค) การสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นหรือไม่ อย่างไร 

43. ภายหลังการรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันหากพบว่าเกณฑ์ที่ใช้บางเกณฑ์หรือทั้งหมดไม่เหมาะสม

หรือเร่ืองที่ ให้ความเช่ือม่ันบางส่วนหรือทั้งหมดไม่เหมาะสมกับงานที่ ให้ความเช่ือม่ัน           

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาถอนตัวจากงานที่ให้ความเช่ือมั่นหากการถอนตัวสามารถท าได้

ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ หากผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานที่ ให้ความเช่ือมั่นต่อ            

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขหรือข้อสรุปว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ให้ข้อสรุป

แล้วแต่ความเหมาะสมต่อสถานการณ์ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก90-ก91) 

ความมีสาระส าคญั 

44. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาความมีสาระส าคัญเมื่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก92-ก100) 

(ก) วางแผนงานและปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รวมถึงเม่ือก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและ

ขอบเขตของวิธกีารปฏบัิติงาน และ 

(ข) ประเมินผลว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันปราศจากการแสดงข้อมูลอนัขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
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ความเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งทีใ่หค้วามเชือ่มัน่และสถานการณอื์่น  

45. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องสอบถามกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมในเร่ืองต่อไปนี้ ว่า 

(ก) กลุ่มบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับความจงใจหรือความสงสัยว่าจงใจที่จะแสดงข้อมูลขัดต่อ

ข้อเท็จจริงหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ ส่งผลต่อข้อมูลที่ ใ ห้        

ความเช่ือมั่นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก101) 

(ข) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและมีการสอบถามเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและประเดน็ส าคัญที่พบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่ 

(ค) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ใช้ผู้เช่ียวชาญในการจัดท าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่ 

ความเช่ือมั่นอย่างจ ากดั (L) ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล (R) 

46L  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจที่

พอเพียงเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ให้ความเช่ือม่ันและ

สถานการณ์อื่นเพ่ือ 

(ก) ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถระบุส่วนที่มี

การแสดงขั ดต่อข้ อเท็จจ ริ งอันเ ป็ น

สาระส าคัญของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่

อาจเกดิขึ้น และ 

(ข) ตามวิธีเช่นนั้น ให้เกณฑ์ในการออกแบบ

และการปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือตอบสนอง

ต่อส่วนที่ระบุไว้ใน 46L(ก) และเพ่ือให้

ได้มา ซ่ึงความเ ช่ือมั่ นอย่ างจ ากัดใน       

การสนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก101-ก104 และ ก107) 

46R   ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจที่

พอเพียงเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ให้ความเช่ือม่ันและ

สถานการณ์อื่นเพ่ือ 

(ก) ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถระบุและ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน และ 

(ข) ตามวิธีเช่นนั้น ให้เกณฑ์ในการออกแบบ

และการปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้เพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการ

สนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ   

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก101-ก103 และ ก107) 

47L   เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ให้ความ

เช่ือมั่นและสถานการณ์อื่นภายในย่อหน้าที่ 46L 

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาถึงกระบวนการที่

ใ ช้ ในการ จั ดท า ข้ อ มู ลที่ ใ ห้ ความเ ช่ื อ ม่ั น         

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก106) 

47R   เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ให้ความ

เช่ือมั่นและสถานการณ์อื่นภายในย่อหน้าที่ 46R 

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจการ

ควบคุมภายในที่มีในการจัดท าข้อมูลที่ให้ความ

เช่ือมั่นซ่ึงรวมถึงการประเมินการออกแบบการ

ควบคุมภายในเหล่าน้ันที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความ

เช่ือมั่นเพ่ือตัดสินใจว่าการควบคุมภายในได้

น ามาใช้โดยปฏบัิติตามกระบวนการนอกเหนือไป 

จากการสอบถามบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก105) 
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การไดร้บัหลกัฐาน 

การพิจารณาความเสีย่งและการตอบสนองต่อความเสีย่ง 

ความเช่ือมั่นอย่างจ ากดั (L) ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล (R)  

48L  ตามความเ ข้า ใจของ ผู้ประกอบวิชาชีพ           

(ดูย่อหน้าที่  46L) ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก108-ก112) 

(ก) ระบุส่วนของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่

อ า จ เ กิ ด ก า ร แ สด ง ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

(ข) ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือ

ตอบสนองต่อส่วนที่ระบุในย่อหน้า 48L 

(ก) และเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือมั่น

อย่างจ ากัดเพ่ือสนับสนุนข้อสรุปของ         

ผู้ประกอบวิชาชีพ  

48R  ตามความเ ข้า ใจของ ผู้ประกอบวิชาชีพ         

(ดู ย่อหน้าที่  46R) ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง    

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก108-ก110) 

(ก) ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดง

ข้ อ มู ลที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จ ริ ง อั น เ ป็ น

สาระส าคัญในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

และ 

(ข) ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ ยง และเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล

เพ่ือสนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบ

วิชาชีพ นอกจากวิธีการอื่นใดเกี่ยวกับ

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่นซ่ึงเหมาะสมกับ

สถานการณ์ของงานแล้ว วิธีการของ      

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวมถึงการได้มาซ่ึง

หลักฐานที่ เหมาะสมอย่าง เพียงพอ

เกี่ยวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องต่อข้อมูลที่ ให้

ความเช่ือมั่นเมื่อ 

(1) การปร ะ เ มิ นความ เสี่ ย งจ าก      

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญของผู้ประกอบ

วิชาชีพรวมถึงการคาดการณ์ว่าการ

ควบคุมภายในจะถูกน ามาปฏิบัติ

อย่างมีประสทิธผิล 

(2) วิธีการนอกเหนือจากการทดสอบ

การควบคุมเพียงอย่างเดียวไม่

สามารถให้หลักฐานที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ 
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ความเช่ือมั่นอย่างจ ากดั (L) ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล (R)  

การก าหนดว่าวิธปีฏบัิติเพ่ิมเติมมีความจ าเป็นหรือไม่

ต่องานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดั 

49L  หากผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงเร่ืองที่เป็น

เหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าข้อมูลที่ ให้ 

ความเช่ือมั่นน้ันอาจจะแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเพ่ิมเติมจนกว่ า ผู้

ประกอบวิชาชีพจะสามารถ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก

112-ก117) 

(ก) สรุปได้ว่าเร่ืองน้ันไม่มีความเป็นไปได้ที่

จะเป็นเหตุให้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน

น้ันแสดงขัด ต่อ ข้อ เท็จจ ริ งอัน เ ป็น

สาระส าคัญ หรือ 

(ข) ระบุว่าเร่ืองน้ันเป็นเหตุให้ข้อมูลที่ให้

ความเช่ือมั่นแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ 

การทบทวนการประเมินความเสี่ยงในงานที่ให้ความ

เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล 

49R   การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัด ต่อข้อเท็จจ ริงอันเ ป็นสาระส าคัญของ        

ผู้ประกอบวิชาชีพในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน

อาจเปล่ียนแปลงระหว่างการปฏิบัติงานเม่ือ

ได้รับหลักฐานเพ่ิมเติม ในสถานการณ์ ซ่ึง      

ผู้ ป ร ะกอบ วิ ช า ชีพ ไ ด้ รั บห ลักฐ าน ซ่ึ ง ไ ม่

สอดคล้องกับหลักฐานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพใช้

เป็นเกณฑ์เร่ิมแรกในการประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องทบทวน   

การประเมินความเสี่ยงและปรับเปล่ียนวิธี

ปฏบัิตทิี่ได้วางแผนไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก112) 

 

50. ในการออกแบบและปฏบัิติตามวิธีการ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาถึงความเกี่ยวเน่ืองและ

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่จะใช้เป็นหลักฐาน หากว่า 

(ก) หลักฐานที่ได้รับจากแหล่งหน่ึงไม่สอดคล้องกบัหลักฐานที่ได้รับจากอกีแหล่งหน่ึง หรือ 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพมีความสงสยัเกี่ยวกบัความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่น ามาใช้เป็นหลักฐาน       

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องก าหนดการเปล่ียนแปลงหรือการเพ่ิมเติมวิธีปฏบัิติงานที่จ าเป็นเพ่ือจะ

แก้ไขเร่ืองดังกล่าว และต้องพิจารณาผลกระทบของเร่ืองดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อแง่มุมอื่นในงานที่

ให้ความเช่ือมั่น 

51. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องค านวณผลสะสมของข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่

ตรวจพบระหว่างการปฏิบัติงานยกเว้นจ านวนเงินเหล่าน้ันเป็นจ านวนที่ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด     

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก118-ก119) 
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ผลงานทีไ่ดจ้ากการปฏิบติังานของผูเ้ชีย่วชาญของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

52. เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพน าผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพมาใช้ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องปฏบัิติงานเพ่ิมเติมดังน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก120-ก124) 

(ก) ประเมินว่าผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็น และ    

ความเที่ยงธรรมเพ่ือวัตถุประสงค์ของงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ การประเมิน

ความเที่ยงธรรมต้องรวมการสอบถามเกี่ยวกบัผลประโยชน์และความสัมพันธ์ซ่ึงอาจเป็น

อุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก125-ก128) 

(ข) ได้มาซ่ึงความเข้าใจที่ เพียงพอในเร่ืองของความเช่ียวชาญของผู้เ ช่ียวชาญของ             

ผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก129-ก130) 

(ค) ตกลงกับผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขตและวัตถุประสงค์

ของงานของผู้เช่ียวชาญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก131-ก132) 

(ง) ประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพต่อวัตถุประสงค์

ของงานของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก133-ก134) 

ผลงานทีไ่ดจ้ากการปฏิบัติงานโดยผูป้ระกอบวิชาชีพอีกคนหนึง่ ผูมี้หนา้ทีร่ับผิดชอบ หรือผูเ้ชีย่วชาญ

ของผูว้ดัผลหรือของผูป้ระเมินผล หรือผูต้รวจสอบภายใน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่ก135) 

53. เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพน าผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพอีกคนหน่ึงมาใช้ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ประเมินว่าผลงานน้ันเพียงพอต่อวัตถุประสงค์ของงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ 

54. หากข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานถูกจัดท าโดยใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

หรือ   ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบัิติดังต่อไปน้ีตามขอบเขตที่จ าเป็น

โดยพิจารณาถึงนัยส าคัญของผลงานของผู้เช่ียวชาญส าหรับวัตถุประสงค์ของงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพ 

(ก) ประเมินความรู้ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญ 

(ข) ได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกบัผลงานของผู้เช่ียวชาญ และ 

(ค) ประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เช่ียวชาญเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 

55. หากผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนที่จะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องประเมินดังต่อไปนี้  

(ก) ขอบเขตสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน นโยบายและวิธีปฏบัิติที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

(ข) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(ค) หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามวิธีการที่เป็นระบบระเบียบรวมถึงการควบคุม

คุณภาพหรือไม่ และ 

(ง) ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพียงพอต่อวัต ถุประสงค์ของงานที่ ใ ห้        

ความเช่ือมั่นหรือไม่ 
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หนงัสือรบัรอง 

56. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องขอหนังสอืรับรองที่เป็นลายลักษณ์อกัษรจากกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม 

(ก) หนังสือรับรองให้ข้อมูลทั้งหมดซ่ึงกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมตระหนักว่าเกี่ยวข้องกับงานที่

ให้ความเช่ือมั่นแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก54-ก55 และ ก136-ก138) 

(ข) เพ่ือยืนยันว่าการวัดผลและการประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ์ที่ใช้รวมถึง

เร่ืองที่เกี่ยวข้องน้ันถูกแสดงให้เหน็ในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

57. หากผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่จะได้หนังสอืรับรองเพ่ิมเติมที่มากกว่าหนังสือ

รับรองที่ถูกก าหนด  เพ่ือสนับสนุนหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องขอหนังสอืรับรองอื่น ๆ น้ัน 

58. เม่ือหนังสอืรับรองที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่มีสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง 

(ก) ประเมินความสมเหตุสมผลและความสม ่าเสมอของหลักฐานอื่นที่ได้รับรวมถึงการรับรอง

อื่น (ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกัษร) และ 

(ข) พิจารณาว่าผู้จัดท าหนังสือรับรองถูกคาดว่าจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกบัเร่ืองน้ัน ๆ เป็นอย่างดี 

59. วันที่ในหนังสอืรับรองต้องเป็นวันที่ใกล้เคียงกบัวันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันเทา่ที่สามารถ

ท าได้ในทางปฏบัิติ แต่ต้องไม่เป็นวันที่หลังจากวันที่ในรายงาน 

การไม่ได้รับหนังสอืรับรองตามที่ขอหรือหนังสอืรับรองไม่น่าเช่ือถือ 

60. หากไม่ได้รับหนังสือรับรอง หรือผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่ามีความสงสัยอย่างพอประมาณ

เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความซ่ือสัตย์ คุณค่าทางจรรยาบรรณ หรือความเอาใจใส่ของผู้

ซ่ึงให้ค ารับรองในหนังสือรับรอง หรือหนังสือรับรองไม่น่าเช่ือถือ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง    

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก139) 

(ก) ปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกบักลุ่มบุคคลที่เหมาะสม 

(ข) ประเมินความซ่ือสัตย์ของผู้ให้ค ารับรองในหนังสือรับรองอีกคร้ังหน่ึง และประเมินผล

กระทบที่อาจมีต่อความน่าเช่ือถือของการรับรอง (ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) และ

หลักฐานโดยทั่วไป และ 

(ค) กระท าการตามความเหมาะสมซ่ึงรวมถึงการก าหนดผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อข้อสรุปใน

รายงานการให้ความเช่ือมั่น 
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เหตุการณภ์ายหลงัวนัทีใ่นเรือ่งทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ 

61. เม่ือเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวข้องกับงาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

พิจารณาผลกระทบต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและต่อรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจนถึงวันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน และต้องตอบสนองต่อข้อเทจ็จริงที่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพรับรู้ภายหลังวันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างเหมาะสมหากผู้ประกอบ

วิชาชีพได้รับรู้ข้อมูลน้ัน ณ วันที่ดังกล่าว ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพปรับแก้รายงานที่ให้

ความเช่ือมั่น ขอบเขตของการพิจารณาเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันข้ึนอยู่

กบัความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์น้ันจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและส่งผลกระทบ

ต่อความเหมาะสมของข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ อย่างไรกต็าม ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ต้อง

รับผิดชอบในการปฏบัิติตามวิธกีารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันภายหลังวันที่ใน

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก140-ก141) 

ขอ้มูลอื่น 

62. เม่ือเอกสารหลักฐานที่มีข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นมีข้อมูลอื่น              

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องอ่านข้อมูลอื่นน้ันเพ่ือระบุความไม่สอดคล้องกันที่มีสาระส าคัญ (ถ้ามี)       

กบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น และหากการอ่านข้อมูลอื่นน้ัน        ผู้

ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก142) 

(ก) ระบุความไม่สอดคล้องที่มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่นและข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน

หรือรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น หรือ 

(ข) ตระหนักถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของข้อเทจ็จริง ซ่ึงข้อมูล

อื่นน้ันไม่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่ปรากฏในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันหรือรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมและกระท าการ

เพ่ิมเติมตามสมควร 

ค าอธิบายเกณฑที์ใ่ช ้

63. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอ้างถึงหรืออธิบายเกณฑ์ที่ใช้อย่าง

เพียงพอหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก143-ก145) 

การใหข้อ้สรุปในงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ 

64. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานที่ได้รับในบริบท

ของงานที่ให้ความเช่ือม่ันและพยายามให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเพ่ิมเติมหากจ าเป็นต่อสถานการณ์            

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ค านึงว่าหลักฐานน้ันจะสอดคล้อง

หรือขัดแย้งกับการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ์ที่ใช้ หากผู้

ประกอบวิชาชีพไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ิมเติม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณา

ความหมายโดยนัยส าห รับการ ใ ห้ ข้อส รุปของ ผู้ประกอบวิชา ชีพในย่อหน้ าที่  65               

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก146-ก152) 
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65. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ข้อสรุปว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ในการให้ข้อสรุปผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาข้อสรุป

ของผู้ประกอบวิชาชีพในย่อหน้าที่ 64 เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐาน

ที่ได้รับและการประเมินผลว่าการแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่ได้รับการแก้ไขมี

สาระส าคัญหรือไม่ โดยพิจารณาทั้งแต่ละรายการและยอดรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3 และ ก

153-ก154) 

66. หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ขอบเขต        

การปฏบัิติงานถูกจ ากัดและผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ข้อสรุปแบบมีเง่ือนไข ไม่ให้ข้อสรุป หรือ

ถอนตัวจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันหากการถอนตัวน้ันสามารถท าได้ภายใต้กฎหมายและ

ข้อบังคับตามความเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก155-ก157) 

การจดัท ารายงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ 

67. รายงานที่ให้ความเช่ือมั่นต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องประกอบด้วยการแสดง

ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2 

และ ก158-160) 

68. ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงแยกอย่างชัดเจนจากข้อมูลหรือค าอธบิายซ่ึงไม่มุ่งหมาย

ให้มีผลต่อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เน้น เร่ืองอื่น และ

ประเดน็ที่พบที่เกี่ยวกบัลักษณะเฉพาะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ข้อแนะน าและข้อมูลเพ่ิมเติม

อื่นที่รวมอยู่ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น ข้อความที่ใช้ต้องแสดงอย่างชัดเจนว่า ข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ที่เน้น ข้อมูลอื่น ประเดน็ที่พบ ข้อแนะน า หรือ ข้อมูลเพ่ิมเติม ไม่มีความมุ่งหมายที่

จะปรับเปล่ียนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก158-ก160) 

เน้ือหารายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ 

69. รายงานที่ให้ความเช่ือมั่นต้องมีองค์ประกอบพ้ืนฐานดังต่อไปนี้  

(ก) ช่ือรายงานที่ ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นรายงานที่ ใ ห้ความเช่ือมั่นอย่างเป็นอิสระ          

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก161) 

(ข) ผู้รับรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก162) 

(ค) การระบุหรือค าบรรยายเกี่ยวกับระดับความเช่ือม่ันที่ได้รับโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อมูล

ที่ให้ความเช่ือม่ันและเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน (ตามความเหมาะสม) เม่ือข้อสรุปของ     

ผู้ประกอบวิชาชีพถูกเรียบเรียงในรูปแบบของรายงานที่จัดท าโดยกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม 

รายงานน้ันต้องน าเสนอพร้อมกับรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น หรือน าเสนอไว้ในรายงานที่

ใ ห้ความเ ช่ือมั่ น  หรือถูก อ้ างอิง ไ ว้ ในแหล่งที่ มา ซ่ึ ง ผู้ ใ ช้ ข้อ มูลสามารถหาไ ด้              

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก163) 

(ง) การระบุเกณฑท์ี่ใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก164) 
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(จ) ค าบรรยายถึงข้อจ ากัดสืบเน่ืองที่มีนัยส าคัญที่เกี่ยวกับการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่

ให้ความเช่ือมั่นตามเกณฑท์ี่ใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก165) 

(ฉ) ข้อความที่ เตือนผู้อ่านเกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่าเกณฑ์ที่ใช้ได้รับการออกแบบส าหรับ

วัตถุประสงค์เฉพาะ และข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอาจไม่เหมาะสมส าหรับวัตถุประสงค์อื่น 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก166-ก167) 

(ช) ข้อความที่ระบุผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล (หากมีความแตกต่าง) 

และข้อความอธิบายความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลเหล่าน้ันและความรับผิดชอบของ         

ผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก168) 

(ซ) ข้อความว่างานที่ให้ความเช่ือม่ันได้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี 

หรือกรณีที่มีมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ือง ได้ปฏบัิติตามมาตรฐานงานที่ให้   

ความเช่ือมั่นเฉพาะเร่ืองน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก169-ก170) 

(ฌ) ข้อความว่าส านักงานซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสมาชิกปฏบัิติตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพฉบับที่ 1 หรือ ข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือข้อก าหนดตามกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ ซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นตามที่ก  าหนดของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 

หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้อความต้องระบุข้อก าหนดทาง

วิชาชีพ หรือข้อก าหนดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่น ามาปฏิบัติซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็น

ตามที่ก  าหนดของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก171) 

(ญ) ข้อความว่าผู้ประกอบวิชาชีพปฏบัิติตามความเป็นอิสระและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

อื่นตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือข้อก าหนดทาง

วิชาชีพอื่น หรือข้อก าหนดตามกฎหมายหรือข้อบังคับซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นตามที่

ก าหนดของข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี    ในพระบรมราชูปถัมภ์ซ่ึงรวมถึงคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันในส่วน ก และส่วน ข  หากผู้ประกอบ

วิชาชีพไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้อความจะต้องระบุข้อก าหนดทางวิชาชีพ หรือ

ข้อก าหนดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่น ามาปฏบัิติซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นตามที่ก  าหนด

ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับงานที่ให้ความ

เช่ือมั่นใน ส่วน ก และส่วน ข (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก172) 

(ฎ) ข้อความสรุปซ่ึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติซ่ึงเป็นเกณฑ์ส าหรับการให้ข้อสรุปของ      

ผู้ประกอบวิชาชีพ ในกรณีงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด การตระหนักถึงลักษณะ 

ระยะเวลาและขอบเขตวิธีปฏิบัติเป็นเร่ืองจ าเป็นที่จะใช้ท าความเข้าใจกับข้อสรุปของผู้

ประกอบวิชาชีพ  ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด ข้อความสรุปของ            

การปฏบัิติงานจะต้องระบุว่า 
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(1) วิธีการที่ปฏิบั ติในงานที่ ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดแตกต่างจากงานที่ ให้        

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล ตามลักษณะและระยะเวลาและมีขอบเขตที่     

น้อยกว่า และ 

(2) ดังน้ันระดับความเช่ือม่ันที่ได้รับในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดจะต ่ากว่า  

ความเช่ือม่ันที่ ได้รับจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลมาก (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6 และ ก173-ก177) 

(ฏ) ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2 และ ก178-ก182) 

(1) ในกรณีที่เหมาะสมข้อสรุปต้องให้บริบทของข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพแก่ผู้ใช้

ข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก179) 

(2) ในกรณีงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล ข้อสรุปต้องแสดงอยู่ในรูปแบบ

ของการให้ความเช่ือมั่นอย่างชัดเจน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก178) 

(3) ในกรณีงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างจ ากัด ข้อสรุปต้องแสดงในรูปแบบซ่ึงสื่อ    

ความตามวิธีการปฏิบัติงานและหลักฐานที่ได้รับว่า เร่ืองที่อยู่ในความสนใจของ    

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ท  าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดง   

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก180) 

(4) ข้อสรุปตามข้อ (2) และ (3) ต้องอยู่ในข้อความที่ใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมส าหรับ

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑ์ที่ใช้ในสถานการณ์เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและ

ต้องให้มีข้อความในเร่ืองต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก181) 

ก. เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑท์ี่ใช้ 

ข. ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑท์ี่ใช้ หรือ 

ค. รายงานที่จัดท าโดยกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม 

(5) เม่ือผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปในรูปแบบที่ เปล่ียนแปลงไป รายงานที่ให้      

ความเช่ือมั่นต้องประกอบด้วย 

ก. ส่วนที่ให้ค าอธบิายเกี่ยวกบัเร่ืองที่ท  าให้เกดิการเปล่ียนแปลงข้อสรุป และ 

ข. ส่วนที่ แสดงถึ ง ข้อส รุปที่ เป ล่ียนแปลงไปของ ผู้ประกอบวิชา ชีพ             

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก 182) 

(ฐ) ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก183) 

(ฑ) วันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น รายงานที่ให้ความเช่ือมั่นต้องไม่ลงวันที่ก่อนวันที่ซ่ึง          

ผู้ประกอบวิชาชีพได้มาซ่ึงหลักฐานที่ใช้ในการให้ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงรวมถึง

หลักฐานซ่ึงผู้มีอ านาจยอมรับและให้การรับรองว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ให้

ความเช่ือมั่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก184) 

(ฒ) สถานที่ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพน้ันปฏบัิติงานอยู่ 

 

  



 

 25 TSAE 3000 (ปรับปรงุ)   

 

การอา้งถึงผูเ้ชีย่วชาญของผูป้ระกอบวชิาชีพในรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ 

70. หากผู้ประกอบวิชาชีพอ้างถึงผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพในรายงานที่ให้  

ความเช่ือมั่น ข้อความในรายการจะต้องไม่ท าให้มีนัยว่าความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ

ต่อข้อสรุปที่แสดงไว้ในรายงานลดลงเน่ืองจากการมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้เช่ียวชาญน้ัน            

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก185-ก187) 

รายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ทีก่ าหนดตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

71. หากกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้รูปแบบหรือข้อความเฉพาะในรายงานที่ให้   

ความเช่ือมั่น รายงานที่ให้ความเช่ือมั่นต้องอ้างถึงมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีหรือ

มาตรฐานงานที่ ให้ความเช่ือม่ันอื่ นเฉพาะในกรณีที่ รายงานที่ ให้ความเช่ือมั่นรวมถึง

ส่วนประกอบข้ันต ่าตามที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 69 

ขอ้สรุปอย่างไม่มีเงือ่นไขและขอ้สรุปแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

72. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปในรูปแบบที่ไม่มีเง่ือนไขเม่ือผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่า 

(ก) ในกรณีงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันถูกจัดท าข้ึน

ตามเกณฑท์ี่ใช้ในสาระส าคัญ 

(ข) ในกรณีงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด ตามวิธีการปฏิบัติงานและหลักฐานที่ได้รับ     

ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน

ไม่ได้ถูกจัดท าข้ึนตามเกณฑท์ี่ใช้ในสาระส าคัญ 

73. หากผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้อง 

(ก) ท าให้ผู้ใช้ข้อมูลสนใจในเร่ืองที่แสดงหรือเปิดเผยไว้ในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงตาม

ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ เร่ืองที่มีความส าคัญน้ันเป็นพ้ืนฐานความเข้าใจของผู้ใช้

ข้อมูลเกี่ยวกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่น (วรรคเน้นข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ส าคัญ) หรือ 

(ข) สื่อสารเร่ืองอื่นที่ไม่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้ในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงในดุลยพินิจของ

ผู้ประกอบวิชาชีพเหน็ว่าเกี่ยวข้องกบัความเข้าใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น (วรรคเร่ืองอื่น) 

และเร่ืองน้ีไม่เป็นข้อห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องกระท าการดังกล่าว

ในวรรคหน่ึงในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันโดยใช้ช่ือวรรคที่เหมาะสมซ่ึงแสดงให้เห็นอย่าง

เด่นชัดว่าข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพไม่ถูกเปล่ียนแปลงจากเร่ืองน้ี ในกรณีวรรคเน้นข้อมูล

และเหตุการณ์ วรรคน้ีจะต้องอ้างถึงข้อมูลที่แสดงไว้หรือเปิดเผยไว้ในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 
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74. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปในรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไปในสถานการณ์ดังน้ี 

(ก) ในดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ เกิดการจ ากัดขอบเขตและผลของการจ ากัดขอบเขต

อาจมีสาระส าคัญ (ดูย่อหน้าที่ 66) ในกรณีเช่นน้ีผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุป

อย่างมีเง่ือนไขหรือไม่แสดงข้อสรุป 

(ข) ในดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขหรือ

แสดงข้อสรุปว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันไม่ถูกต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก190) 

75. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข เมื่อดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่า 

ผลกระทบหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของเร่ืองไม่มีสาระส าคัญมากและไม่แผ่กระจาย

จนกระทั่งต้องให้ข้อสรุปว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ให้ข้อสรุป ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต้องแสดงว่า 

“ยกเว้น” ผลกระทบ หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการมีเง่ือนไขน้ัน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก188-ก189) 

76. หากผู้ประกอบวิชาชีพแสดงข้อสรุปในรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการถูกจ ากัดขอบเขต

แต่ยังคงค านึงถึงเร่ืองที่เป็นสาเหตุให้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็ใน

สาระส าคัญ  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวมค าอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการถูกจ ากัดขอบเขตและ

เร่ืองที่ท  าให้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในรายงาน

ที่ให้ความเช่ือมั่น 

77. เมื่อรายงานที่จัดท าโดยกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมแสดงและอธิบายอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่ให้

ความเช่ือมั่นแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องท าสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงต่อไปนี้  

(ก) แสดงข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขหรือข้อสรุปว่าไม่ถูกต้องต่อเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑ์

ที่ใช้ หรือ 

(ข) หากถูกก าหนดโดยเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงการรับงานในการใช้ถ้อยค าเกี่ยวกับข้อสรุป

ต่อรายงานที่จัดท าโดยกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปอย่าง

ไม่มีเง่ือนไขแต่ให้เพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นโดยอ้าง

ถึงรายงานที่จัดท าโดยกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมที่แสดงและอธิบายอย่างเหมาะสมว่าข้อมูล

ที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก191) 
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ความรบัผดิชอบในการติดต่อสือ่สาร 

78. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่า เมื่ออ้างถึงข้อตกลงการรับงานและสถานการณ์งานที่ให้ความ

เช่ือม่ันอื่น เร่ืองใด ๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการติดต่อสื่อสารไป

ยังผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล ผู้ว่าจ้างงาน และผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

หรือบุคคลอื่นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก192) 

การจดัท าเอกสารหลกัฐาน 

79. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องจัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันในเวลาที่

ทันท่วงที ซ่ึงเอกสารหลักฐานน้ันให้ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานที่ให้     

ความเช่ือม่ันที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ซ่ึงไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันมาก่อนสามารถเข้าใจได้ถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก193-ก197) 

(ก) ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการปฏิบัติที่ เป็นไปตามมาตรฐานงานที่ให้   

ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ผลของวิธกีารปฏบัิติงานและหลักฐานที่ได้รับ และ 

(ค) เร่ืองส าคัญที่เกดิข้ึนระหว่างงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ข้อสรุปที่ได้และดุลยพินิจที่ส าคัญของ         

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ในการให้ข้อสรุปน้ัน 

80. หากผู้ประกอบวิชาชีพระบุว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อสรุปสุดท้ายของผู้ประกอบวิชาชีพ

เกี่ยวกบัเร่ืองที่ส าคัญเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องจัดท าเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง

ว่าผู้ประกอบวิชาชีพได้จัดการกบัความไม่สอดคล้องน้ันอย่างไร 

81. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานของงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันในแฟ้มงานและ

ต้องจัดการรวบรวมแฟ้มงานสุดท้ายให้สมบูรณ์ในเวลาที่ทนัท่วงทภีายหลังวันที่ในรายงานที่ให้

ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก198-ก199) 

82. ภายหลังจากการรวบรวมแฟ้มงานสดุท้ายแล้วเสรจ็ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ลบหรือทิ้งเอกสาร

ไม่ว่าลักษณะใดก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาการเกบ็รักษาเอกสาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก200) 

83. หากผู้ประกอบวิชาชีพพบความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ หรือเพ่ิมเอกสาร

หลักฐานใหม่ภายหลังจากรวบรวมแฟ้มงานสุดท้ายเสรจ็สมบูรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องบันทกึ

เพ่ิมเติมเกี่ยวกบั (โดยไม่ค านึงถึงลักษณะของการแก้ไขหรือการเพ่ิมเติม) 

(ก) เหตุผลเฉพาะในการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม และ 

(ข) วันที่และผู้จัดท าและผู้สอบทานเอกสารดังกล่าว 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

ค าน า (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6) 

ก1.   งานให้ค าปรึกษาเป็นการใช้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทางด้านเทคนิค 

การศึกษา การสังเกตการณ์ ประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการให้ค าปรึกษา     

โดยปกติงานให้ค าปรึกษา คือกระบวนการวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมหลายอย่างรวมกันซ่ึง

เกี่ยวข้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์ การหาข้อเทจ็จริง ค าอธิบายเกี่ยวกับปัญหาหรือโอกาส 

การประเมินทางเลือกที่มี การจัดท าข้อเสนอแนะ และรวมถึงการปฏิบัติ การสื่อสารถึงผลที่

ได้รับและบางคร้ังรวมถึงการเร่ิมน าไปปฏิบัติและการติดตามผล  กรณีที่มีการออกรายงาน 

รายงานโดยทั่วไปจะเขียนเป็นแบบเชิงบรรยายและให้ค าอธิบาย (หรือเรียกว่า รายงานแบบยาว) 

โดยทั่วไปงานเช่นน้ีเป็นงานเพ่ือการใช้ประโยชน์ของลูกค้า  ลักษณะและขอบเขตของงาน

ก าหนดโดยข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและลูกค้า งานบริการใดที่เป็นไปตามค า

จ ากดัความของงานที่ให้ความเช่ือม่ันไม่ถือเป็นงานให้ค าปรึกษาแต่เป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

วตัถุประสงค ์

งานทีมี่ขอ้มลูทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ประกอบดว้ยขอ้มลูหลายดา้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10  ย่อหน้าที่ 67 และ 

ย่อหน้าที่ 69(ฏ))   

ก2. กรณีที่ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันถูกจัดท าข้ึนจากข้อมูลหลายด้าน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องให้

ข้อสรุปที่แยกจากกันในแต่ละด้าน ข้อสรุปที่แยกจากกันน้ีไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามระดับ  

ความเช่ือมั่นเดียวกัน ข้อสรุปแต่ละข้อควรจะแสดงในรูปแบบที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นงานที่ให้

ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลหรืองานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด การอ้างถึงมาตรฐานงาน

ที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีในข้อสรุปของรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นรวมการให้ข้อสรุปแต่ละข้อหาก

มีการแยกข้อสรุป 

ค าจ ากดัความ 

ลกัษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการในงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่อย่างจ ากดั (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ก)(1) 

และ ย่อหนา้ที ่65) 

ก3. เน่ืองจากระดับความเช่ือม่ันที่ได้รับในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดน้อยกว่างานที่ให้   

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล วิธกีารที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบัิติในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่าง

จ ากัดมีความแตกต่างตามลักษณะ ระยะเวลาและมีขอบเขตที่น้อยกว่างานที่ให้ความเช่ือม่ัน

อย่างสมเหตุสมผล ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างวิธีการปฏิบัติส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

อย่างสมเหตุสมผลและงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดัรวมถึง 

(ก) การเน้นถึงลักษณะของวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายตามแหล่งที่มาของหลักฐานที่อาจจะ

แตกต่างซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจจะใช้ดุลยพินิจว่ามีความเหมาะสมในสถานการณ์ในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน
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อย่างจ ากัดน้ันเพ่ือจะเน้นการสอบถามข้อมูลจากพนักงานขององค์กรและวิธีการ

วิเคราะห์เปรียบเทยีบมากกว่าการเน้นการทดสอบการควบคุม (ถ้ามี) และการได้มาซ่ึง

หลักฐานจากแหล่งภายนอกซ่ึงอาจจะเน้นหากเป็นงานที่ ให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผล 

(ข) ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดัผู้ประกอบวิชาชีพอาจ 

 เลือกรายการน้อยกว่าในการตรวจสอบ หรือ 

 ปฏบัิติงานด้วยวิธกีารที่น้อยกว่า (ตัวอย่างเช่น ท าการวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพียง

อย่างเดียวตามสถานการณ์ของงาน แต่หากเป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผล ผู้ประกอบวิชาชีพอาจท าทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทยีบและวิธีการอื่นๆ) 

(ค) ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ปฏิบัติเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ันรวมถึงการก าหนดการคาดการณ์ซ่ึงมี

ความแม่นย าเพียงพอที่จะระบุถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาจถูกออกแบบเพ่ือ

สนับสนุนการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทศิทางของแนวโน้ม ความสัมพันธ์และอัตราส่วน

มากกว่าที่จะระบุถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงด้วยความแม่นย าระดับเดียวกับที่

คาดหวังโดยงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล 

(ง) เม่ือมีความผันผวนที่มีนัยส าคัญ ความสัมพันธ์หรือความแตกต่างที่พบ หลักฐานที่

เหมาะสมในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดอาจจะได้รับจากการสอบถามและ        

การพิจารณาถึงการตอบสนองที่ได้รับจากสถานการณ์งานที่ทราบ 

(จ) นอกจากน้ัน เม่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด        

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจใช้ข้อมูลแบบยอดรวมที่ไม่ต้องแบ่งแยกย่อย เช่น ใช้ข้อมูลราย  

ไตรมาสแทนข้อมูลรายเ ดือน หรือการใช้ ข้อมูลที่ ไ ม่ ข้ึนอ ยู่กับ วิธีการทดสอบ          

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลก่อนน ามาใช้ในขอบเขตวิธีการเดียวกับการทดสอบส าหรับ  

งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล 

ระดบัความเชือ่มัน่ทีมี่นยั (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ก)(1)(ข) และ 47L) 

ก4. ระดับความเช่ือม่ันที่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนที่จะได้รับ โดยทั่วไปไม่ควรผันแปรตามข้อมูล

เชิงปริมาณ การพิจารณาว่ามีนัยหรือไม่น้ันเป็นดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงผู้ประกอบ

วิชาชีพใช้เพ่ือตัดสินใจตามสถานการณ์ของงานน้ัน ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด         

ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติตามวิธีการที่จ ากัดเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการที่ปฏิบัติในงานที่ให้  

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการวางแผนที่จะได้มาซ่ึงระดับ      

ความเช่ือม่ันที่มีนัย ระดับที่มีนัยคือ ระดับของความเช่ือม่ันที่รวบรวมโดยผู้ประกอบวิชาชีพ

เพ่ือเพ่ิมระดับของความเช่ือม่ันของผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างชัดเจนซ่ึง

มากกว่าระดับที่ไม่ให้ความเช่ือม่ัน (อ่านร่วมกบัย่อหน้าที่ ก16-ก18) 



 

 30 TSAE 3000 (ปรับปรงุ)   

 

ก5. ตามขอบเขตของงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดทั้งหมด ความเช่ือม่ันที่มีนัยอาจจะมีระดับ

แตกต่างกันไป ซ่ึงอยู่ระหว่างระดับความเช่ือม่ันที่เพ่ิมความเช่ือม่ันของผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ข้อมูลที่ ให้ความเช่ือม่ันอย่างชัดเจนซ่ึงมากกว่าระดับที่ ไม่ให้ความเช่ือมั่น จนถึงระดับ      

ความเช่ือม่ันที่ต ่ากว่าความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล ระดับความมีนัยในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

หน่ึงอาจแสดงถึงดุลยพินิจภายใต้ขอบเขตซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

รวมถึงข้อมูลที่ ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ เกณฑ์ที่ใช้ และเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามงานที่ ให้        

ความเช่ือมั่นนั้น 

ก6. เน่ืองจากระดับความเช่ือม่ันที่ได้รับโดยผู้ประกอบวิชาชีพในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดมี

ความแตกต่างกนั รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวมถึงการสรุปสาระของวิธีการปฏบัิติงาน 

เพ่ือการตระหนักถึงลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธีปฏบัิติที่จ าเป็นต่อความเข้าใจในข้อสรุป

ของผู้ประกอบวิชาชีพ (ดูย่อหน้า 69(ฎ) และ ก173-ก177) 

ก7. ปัจจัยบางปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดระดับความเช่ือม่ันที่มีนัยในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

เฉพาะงานน้ันรวมถึง (ตัวอย่างเช่น) 

 ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นและเกณฑ์ และมีมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น

เฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบังานน้ันหรือไม่ 

 ข้อแนะน าหรือข้อบ่งช้ีจากผู้ว่าจ้างงานเกี่ยวกับลักษณะของการให้ความเช่ือม่ันที่ผู้ว่าจ้าง

งานต้องการให้ผู้ประกอบวิชาชีพรวบรวม ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงการรับงานอาจก าหนด

เง่ือนไข วิธีการเฉพาะที่ผู้ว่าจ้างงานพิจารณาว่ามีความจ าเป็นส าหรับเร่ืองเฉพาะของ

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงผู้ว่าจ้างงานต้องการให้ผู้ประกอบวิชาชีพเน้นวิธีการน้ัน 

อย่างไรกต็ามผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาถึงวิธีการอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการได้มาซ่ึง

หลักฐานที่เพียงพออย่างเหมาะสมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันที่มีนัย 

 การปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป (หากมี) ซ่ึงเกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

ส าหรับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะ หรือคล้ายคลึงหรือเกี่ยวกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ โดยทั่วไปย่ิงข้อมูลน้ันมีผลส าคัญต่อผู้ใช้ข้อมูลมากขึ้นในการ

ได้รับข้อสรุปที่ไม่เหมาะสมเม่ือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ความเช่ือม่ันที่ ต้องการย่ิงต้องสูง ข้ึนเพ่ือให้มีนัยต่อเ ร่ืองดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่นในบางกรณีผลส าคัญต่อผู้ใช้ข้อมูลในการได้รับข้อสรุปที่ไม่เหมาะสมอาจจะ

มากจนกระทั่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันที่มีนัยต่อสถานการณ์ 

 ความคาดหวังของผู้ใช้ข้อมูลว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะให้ข้อสรุปในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

อย่างจ ากดัในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันในเวลาอนัสั้นและค่าใช้จ่ายที่ต ่า 
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ตวัอย่างงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ต่อค ารบัรองของบุคคลอื่น (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ก)(2)(ก)) 

ก8. ตัวอย่างงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่อาจปฏบัิติภายใต้มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีรวมถึง 

(ก) ความย่ังยืน หมายถึง งานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับความย่ังยืนรวมถึงการได้มาซ่ึง 

ความเช่ือม่ันในรายงานที่จัดท าโดยผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญของผู้บริหารซ่ึงเป็นผู้วัดผล

หรือผู้ประเมินผลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานความย่ังยืนของกจิการ 

(ข) การปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนด หมายถึง งานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับ       

การปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันในค า

รับรองที่กลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหน่ึงเป็นผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

(ค) มูลค่าของเงิน หมายถึง งานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับมูลค่าของเงินที่เกี่ยวข้องกับ    

การได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นในการวัดผลหรือการประเมินผลมูลค่าของเงินโดยกลุ่มบุคคล

อกีกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นผู้ประเมินหรือผู้วัดผล 

ทกัษะและเทคนิคในงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ข)) 

ก9. ทกัษะและเทคนิคในงานที่ให้ความเช่ือมั่นรวมถึง 

 การใช้การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 การวางแผนและการปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน รวมถึงการได้มาและการประเมินหลักฐาน 

 การท าความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศและบทบาทและข้อจ ากัดของการควบคุมภายใน 

 การเช่ือมโยงระหว่างการพิจารณาความมีสาระส าคัญและความเสี่ยงของงานที่ให้ความ

เช่ือมั่น กบัลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธกีารปฏบัิติงาน และ 

 การน าวิธีปฏิบัติมาใช้ตามความเหมาะสมกับงาน (ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถาม             

การตรวจสอบ การทดสอบการค านวณ การทดสอบโดยการปฏิบัติซ ้า การสังเกตการณ์  

การขอค ายืนยัน และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ) และ 

 การรวบรวมเอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบ และทกัษะการเขียนรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

เกณฑ ์(อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ค) และ ภาคผนวก) 

ก10. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องน าเกณฑท์ี่เหมาะสมมาใช้ให้สอดคล้องกับการวัดผลหรือการประเมินผล

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันภายใต้บริบทของดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ถ้าปราศจากกรอบ

อ้างอิงส าหรับเกณฑ์ที่เหมาะสม ข้อสรุปน้ันจะขึ้ นอยู่กับการตีความของแต่ละบุคคล และเกิด

ความเข้าใจผิด ความเหมาะสมของเกณฑ์เป็นไปตามบริบท หมายความว่าความเหมาะสมของ

เกณฑถู์กก าหนดโดยบริบทของสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน แม้กระทั่งส าหรับเร่ือง

ที่ให้ความเช่ือม่ันเร่ืองเดียวกันอาจจะมีเกณฑ์ที่ ต่างกันซ่ึงอาจส่งผลต่อการวัดผลหรือ             

การประเมินผลที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลอาจเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง

เป็นเกณฑ์ส าหรับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับความพอใจของลูกค้า  เช่น เลือกจ านวนข้อ
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ร้องเรียนจากลูกค้าที่ได้รับการแก้ไขเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ ์

ขณะที่ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลอีกกลุ่มหน่ึงอาจเลือกจ านวนการซ้ือซ า้ภายในระยะเวลาสาม

เดือนภายหลังจากการซ้ือคร้ังแรกเป็นเกณฑ์ ระดับของความเช่ือมั่นไม่มีผลกระทบต่อ     

ความเหมาะสมของเกณฑ์ ดังน้ันหากเกณฑ์ไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผล เกณฑ์น้ันไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดด้วย และหาก

เกณฑไ์ม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด เกณฑ์น้ันไม่เหมาะสมส าหรับงานที่

ให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลด้วย เกณฑ์ที่เหมาะสมรวมถึงเกณฑ์ส าหรับการน าเสนอและ

การเปิดเผย (เม่ือเกี่ยวข้อง)  

ความเสีย่งของงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ฉ)) 

ก11. ความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ันมิได้หมายความรวมถึง ความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ประกอบ

วิชาชีพ เช่น ผลขาดทุนจากการแพ้คดีความ การเสื่อมเสียช่ือเสียง หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกิดข้ึนที่

เกี่ยวเน่ืองกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ก12. โดยทั่วไปความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

ดังต่อไปน้ี ถึงแม้ว่าส่วนประกอบเหล่าน้ีทั้งหมดอาจไม่จ าเป็นต้องแสดงหรือมีนัยส าคัญต่อ   

ทุก ๆ งานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ก) ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีอทิธพิลทางตรง (ซ่ึงประกอบไปด้วย) 

(1) ความอ่อนไหวของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่จะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ ซ่ึงไม่พิจารณาถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้องที่ปฏบัิติโดยกลุ่มบุคคลที่

เหมาะสม (ความเสี่ยงสบืเน่ือง) และ 

(2) ความเสี่ยงที่การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญจะเกิดขึ้ นใน

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่ไม่อาจป้องกันได้หรือตรวจพบได้หรือได้รับการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ทันท่วงทีโดยการควบคุมภายในของกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสม      

(ความเสี่ยงจากการควบคุม) และ 

(ข) ความเสี่ยงซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพมีอิทธิพลทางตรง ซ่ึงคือความเสี่ยงที่วิธีการที่ปฏบัิติโดย        

ผู้ประกอบวิชาชีพไม่อาจตรวจพบการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ   

(ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ) 

ก13. ระดับผลกระทบที่ มีต่อสถานการณ์งานที่ให้ความเช่ือม่ัน ที่แต่ละส่วนประกอบเหล่าน้ีมี    

ความเกี่ยวข้องกนัเป็นการเฉพาะ 

 ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ตัวอย่างเช่น แนวคิดของ

ความเสี่ยงจากการควบคุมอาจเป็นประโยชน์เม่ือเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเช่ือมโยงกับ  

การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกิจการมากกว่าเมื่อเช่ือมโยงกับข้อมูล

เกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการควบคุมหรือความมีตัวตนทางกายภาพ 
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 การปฏิบัติงานน้ันเป็นการปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลหรือความ

เช่ือม่ันอย่างจ ากัด ตัวอย่างเช่น ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจตัดสินใจที่จะได้มาซ่ึงหลักฐานด้วยวิธีการนอกเหนือจากการทดสอบการควบคุมซ่ึง

ในกรณีดังกล่าวการพิจารณาความเสี่ยงจากการควบคุมอาจเกี่ยวข้องน้อยกว่าในกรณี

งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันเดียวกนั  

การพิจารณาความเสี่ยงเป็นเร่ืองของดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่าเร่ืองความสามารถ

ในการวัดผลที่เที่ยงตรง 

ก14. การลดความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นศูนย์เป็นไปได้ยากมากและมีต้นทุนสูงต่อ 

ความเป็นประโยชน์ ดังน้ัน “ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล” เป็นความเช่ือม่ันที่ต ่ากว่า  

ความเช่ือมั่นอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นผลจากปัจจัยหลายประการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 การใช้วิธเีลือกทดสอบ 

 ข้อจ ากดัสบืเน่ืองของการควบคุมภายใน 

 ข้อเทจ็จริงที่ว่าหลักฐานส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้มาเป็นหลักฐานที่ต้องใช้ดุลย

พินิจในการพิจารณาความน่าเช่ือถือมากกว่าเป็นหลักฐานที่ให้ข้อสรุปได้ในตัวเอง 

 การใช้ดุลยพินิจในการรวบรวมและประเมินหลักฐานและการจัดท าข้อสรุปตามหลักฐานน้ัน 

 ในบางกรณีเป็นเร่ืองลักษณะของงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติ เมื่อมีการประเมิน

หรือวัดผลของงานโดยเทยีบกบัเกณฑ์ 

ผูว้า่จา้งงาน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ช) และ ภาคผนวก)  

ก15.  ผู้ว่าจ้างงานอาจเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ก  ากับดูแลของกิจการที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ออกข้อบังคับ ผู้ใช้ข้อมูล ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ซ่ึงขึ้นอยู่กบัแต่ละสถานการณ์ 

ผูใ้ชข้อ้มูล (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ฐ) และ ภาคผนวก) 

ก16.  ในบางกรณีอาจมีผู้ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากผู้รับรายงานที่ระบุไว้ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น    

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่สามารถระบุผู้ที่อาจอ่านรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นทั้งหมดเมื่อมีคน

จ านวนมากที่สามารถเข้าถึงรายงานดังกล่าว ในกรณีเช่นน้ีหากผู้ใช้ข้อมูลที่ เป็นไปได้มี      

ความสนใจอย่างกว้างขวางในเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น ผู้ใช้ข้อมูลอาจจ ากัดส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย

หลักซ่ึงเป็นผู้ซ่ึงมีส่วนได้เสียที่ส าคัญร่วมกัน อย่างไรกต็าม ผู้ใช้ข้อมูลอาจถูกระบุโดยวิธีการที่

แตกต่างกนัไป เช่น ตามข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกบัผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ว่าจ้าง

งานหรือโดยกฎหมายและข้อบังคับ 

ก17.  ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้แทนอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบวิชาชีพและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ   

(และผู้ว่าจ้างงานหากไม่ใช่กลุ่มบุคคลเดียวกัน) ในการระบุข้อก าหนดของงานที่ ให้         

ความเช่ือมั่น โดยไม่ค านึงถึงความเกี่ยวข้องของบุคคลอื่น อย่างไรกต็ามงานที่ให้ความเช่ือม่ัน
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ไม่เหมือนกบังานการปฏบัิติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกัน  (ซ่ึงเกี่ยวกับการรายงานข้อเทจ็จริง

ที่ตรวจพบจากวิธีการที่ตกลงร่วมกันกับผู้ว่าจ้างงานและกลุ่มบุคคลที่สามที่เหมาะสมโดยไม่ให้

ข้อสรุป) 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพรับผิดชอบในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธีการ

ปฏบัิติงาน และ 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีความจ าเป็นในการปฏิบัติ วิธีการเพ่ิมเติมหากข้อมูลท าให้        

ผู้ประกอบวิชาชีพสนใจว่าอาจแตกต่างจากข้อมูลซ่ึงก าหนดไว้ตามวิธีการที่วางแผนไว้

อย่างมีนัยส าคัญ (ดูย่อหน้าที่ ก115-ก117) 

ก18.  ในบางกรณีผู้ใช้ข้อมูล (เช่น ธนาคารหรือหน่วยงานก ากับดูแล) ระบุข้อก าหนดหรือร้องขอให้

กลุ่มบุคคลที่เหมาะสมจัดให้มีการปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อ

งานที่ให้ความเช่ือม่ันใช้เกณฑ์ที่ ถูกออกแบบส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ย่อหน้า 69(ฉ) 

ก าหนดข้อความแจ้งเตือนให้ผู้อ่านทราบถึงข้อเทจ็จริงน้ี นอกจากน้ันผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะบ่งช้ีว่ารายงานที่ให้ความเช่ือมั่นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผู้ใช้ข้อมูล

เฉพาะเท่าน้ัน ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ซ่ึงอาจก าหนดให้จ ากัดการ

เผยแพร่หรือการใช้รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน (ดูย่อหน้าที่ ก166-167) 

ขอ้มลูทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12(ป) และ ภาคผนวก) 

ก19. ในบางกรณีข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอาจเป็นข้อความที่ประเมินแง่มุมของกระบวนการหรือของ

การปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติตามเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น “ระบบการควบคุมภายในของกิจการ 

กขค ได้ถูกน ามาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ ฬอฮ ระหว่างระยะเวลา.... ” หรือ 

“โครงสร้างธรรมาภิบาลของกจิการ กขค เป็นไปตามเกณฑ ์ฬอฮ ระหว่างระยะเวลา......” 

กลุ่มบุคคลทีเ่หมาะสม (อา้งถึงย่อหนา้ที ่13 และ ภาคผนวก) 

ก20.  บทบาทของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล และผู้ว่าจ้างงานสามารถแตกต่าง

กัน (ดูย่อหน้าที่ ก36) ผู้บริหารและโครงสร้างธรรมาภิบาลอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

และแต่ละกิจการ ซ่ึงแสดงถึงอิทธิผล เช่น วัฒนธรรมที่แตกต่าง ภูมิหลังทางกฎหมาย ขนาด

และลักษณะของความเป็นเจ้าของ ความแตกต่างน้ีท าให้มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจไม่

สามารถก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะสอบถาม ร้องขอหนังสือรับรอง

หรือติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ทั้งหมดส าหรับทุกงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ในบางกรณีเช่น เม่ือ

กลุ่มบุคคลที่เหมาะสมเป็นเพียงส่วนหน่ึงของกจิการตามกฎหมาย การระบุผู้บริหารที่เหมาะสม

หรือผู้มีหน้าที่ก  ากับดูแลซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพติดต่อสื่อสารด้วยอาจต้องอยู่ในดุลยพินิจของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่าน้ันผู้ซ่ึงมีความรับผิดชอบที่

เหมาะสม (รวมทั้งความรู้) ส าหรับเร่ืองที่เกี่ยวข้องน้ัน 
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การปฏิบติังานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ตามมาตรฐานงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ 

การปฏบัิติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกบังานที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 1 ย่อหน้าที่ 5 และ 15) 

ก21.  มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีรวมข้อก าหนดที่ใช้ปฏบัิติส าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น
3

(นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต) รวมถึงงานที่ให้    

ความเช่ือม่ันเกี่ยวกบัมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ือง ในบางกรณีมาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ืองอาจจะเกี่ยวกับกับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน มาตรฐานงานที่ให้ความ

เช่ือม่ันเฉพาะเร่ืองเกี่ยวข้องกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันเม่ือมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันใช้

บังคับ เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวข้องกับงานที่ให้     

ความเช่ือมั่นน้ันและสถานการณ์ที่ถูกระบุเป็นไปตามที่มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นก าหนด 

ก22.  มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานงานสอบทานถูกเขียนขึ้ นเพ่ือตรวจสอบหรือสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินในอดีตตามล าดับ และไม่ให้น ามาใช้กับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอื่น อย่างไรก็

ตามมาตรฐานเหล่านี้อาจน ามาใช้เป็นแนวทางเกี่ยวกบักระบวนการปฏบัิติงานโดยทั่วไปส าหรับ        

ผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือให้ปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี 

เน้ือหาของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12 และ 16) 

ก23.  มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏบัิติ

ตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ข้อก าหนดที่ออกแบบเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพบรรลุ

วัตถุประสงค์น้ัน และประกอบด้วยแนวทางที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการน าไปปฏิบัติและ

ค าอธิบายอื่น ค าน าซ่ึงให้บริบทที่เกี่ยวเน่ืองกับการท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือมั่นอย่างเหมาะสม ตลอดจนค าจ ากดัความ 

ก24.  วัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันให้บริบทซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันและต้องการช่วยผู้ประกอบวิชาชีพให้ 

(ก) มีความเข้าใจว่าจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในเร่ืองใด และ 

(ข) ตัดสนิใจได้ว่ามีความต้องการในการบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมหรือไม่ 

การที่ ผู้ประกอบวิชาชีพน าข้อก าหนดของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันไปปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมคาดว่าจะท าให้ได้มาซ่ึงเกณฑ์ที่เพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ อย่างไรกต็ามเน่ืองจากสถานการณ์ของแต่ละงานที่ให้ความเช่ือมั่นอาจแตกต่างกัน

อย่างมาก และมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ทั้งหมด        

                                                           
3
  มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับน้ีมีข้อก าหนด การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นที่ใช้เฉพาะส าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลและงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างจ ากัดของงานที่ให้ความเช่ือมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่น มาตรฐานงานที่ให้ความ

เช่ือมั่นฉบับน้ีอาจสามารถน ามาใช้ส าหรับงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือด้วยตนเองโดยตรงทั้งขอบเขตของการให้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผลและความเช่ือมั่นอย่างจ ากดัโดยประยุกต์และเสริมตามความจ าเป็นตามสถานการณ์ของงาน 
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ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบในการก าหนดวิธีปฏิบัติที่จ าเป็นในการบรรลุข้อก าหนด

ตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาใน

ที่น้ี ในสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจจะยังมีเร่ืองเฉพาะที่ก  าหนดให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องปฏิบัติตามวิธีการเพ่ิมเติมกว่าข้อก าหนดตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นนั้น ๆ 

ก25. ข้อก าหนดของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันถูกแสดงไว้ด้วยถ้อยค าว่า “ต้อง” 

ก26. กรณีที่มีความจ าเป็น ส่วนของการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมกว่า

ข้อก าหนดหรือแนวทางปฏบัิติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาจ 

(ก) อธบิายข้อก าหนดให้ชัดเจนย่ิงขึ้นถึงความหมายและสิ่งที่ครอบคลุมถึง และ 

(ข) รวมตัวอย่างที่อาจเหมาะสมส าหรับสถานการณ์ 

ในขณะที่แนวทางปฏิบัติน้ีมิใช่ข้อก าหนด แต่แนวทางปฏิบัติเป็นการน าข้อก าหนดไปปฏิบัติ

อย่างเหมาะสม ส่วนของการน าไปปฏบัิติและค าอธิบายอื่นอาจให้ข้อมูลภมิูหลังเกี่ยวกับเร่ืองที่

ระบุไว้ในมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเฉพาะส าหรับองค์กรตรวจสอบ

ของหน่วยงานภาครัฐหรือส านักงานขนาดเลก็ถูกรวมในส่วนของการน าไปปฏบัิติและค าอธิบาย

อื่นนี้ตามความเหมาะสม ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเหล่านี้ ช่วยในการน าเอาข้อก าหนดตามมาตรฐาน

งานที่ให้ความเช่ือม่ันไปใช้ อย่างไรกต็าม ข้อพิจารณาน้ีไม่จ ากัดหรือลดความรับผิดชอบของ  

ผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏบัิติตามข้อก าหนดตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน  

ก27. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ีให้ค าจ ากัดความเพ่ือช่วยในการน ามาตรฐานงานที่ให้     

ความเช่ือมั่นมาใช้และตีความ ไม่ได้มีความต้ังใจจะยกเลิกค าจ ากัดความที่อาจถูกก าหนด

ส าหรับวัตถุประสงค์อื่นไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือเพ่ือให้เป็นอย่างอื่น 

ก28. ภาคผนวกเป็นส่วนหน่ึงของส่วนการน าไปปฏบัิติและค าอธบิายอื่น วัตถุประสงค์และความตั้งใจ

ในการใช้ภาคผนวกถูกอธิบายไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันหรือใน

ส่วนที่เป็นหัวเร่ืองหรือค าน าในมาตรฐาน 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง (อา้งถึงย่อหนา้ที ่17)  

ก29. ถึงแม้ว่าวิธีปฏิบัติบางวิธีถูกก าหนดให้ปฏบัิติส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล     

วิธปีฏบัิติน้ันอาจเหมาะสมกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดับางงาน 
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ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 3(ก) ย่อหน้าที่ 20 และ 22(ก)) 

ก30.  คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ก ก าหนดหลักการพ้ืนฐาน

ของจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องปฏบัิติตามดังต่อไปนี้  

(ก) ความซ่ือสตัย์สจุริต 

(ข) ความเที่ยงธรรม 

(ค) ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ 

(ง) การรักษาความลับ และ 

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

ก31.  คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ก ก าหนดกรอบแนวคิด

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการประยุกต์ใช้ 

(ก) การระบุปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ 

ปัญหาและอุปสรรคซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 

(1) ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตน 

(2) ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการสอบทานผลงานตนเอง  

(3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

(4) ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากความคุ้นเคยสนิทสนม 

(5) ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการถูกข่มขู่คุกคาม  

(ข) ประเมินความมีนัยส าคัญของปัญหาและอุปสรรคที่ระบุได้ และ 

(ค) ใช้มาตรการป้องกันเพ่ือก าจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อ

จ าเป็น มาตรฐานป้องกนัมีความจ าเป็นเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุว่าปัญหาและอุปสรรค

ไม่ได้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและบุคคลอื่นที่รอบรู้มีความน่าจะเป็นที่จะสรุปว่า การ

ปฏบัิติตามหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณไม่ใช่เป็นเร่ืองที่ประนีประนอมได้ เมื่อไตร่ตรอง

ข้อเทจ็จริงเฉพาะทั้งหมดกบัสถานการณ์ที่มีอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบในเวลาน้ัน  

ก32.  คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ข อธิบายการน าเอากรอบแนวคิด

ตามส่วน ก มาใช้ในสถานการณ์เฉพาะส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทางวิชาชีพ รวมถึง 

 การแต่งตั้งผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ความเหน็ที่สองในทางวิชาชีพ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนลักษณะอื่น ๆ 

 การน าการตลาดมาใช้ในการให้บริการทางวิชาชีพ 

 ของขวัญและของก านัล 

 การดูแลรักษาทรัพย์สนิของลูกค้า 

 ความเที่ยงธรรม และ 

 ความเป็นอสิระ 
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ก33.  คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ค าจ ากัดความ ความเป็นอิสระว่า

ประกอบด้วยความเป็นอิสระด้านจิตใจและความเป็นอิสระอันเป็นที่ประจักษ์ ความเป็นอิสระ

เป็นมาตรการป้องกนัส าหรับความสามารถในการให้ข้อสรุปงานที่ให้ความเช่ือม่ันโดยปราศจาก

อิทธิพลซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อข้อสรุป ความเป็นอิสระเ พ่ิมความสามารถในการปฏิบัติด้วย   

ความซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือให้ปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรมและมีเจตคติของการสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ เร่ืองที่ก  าหนดไว้ในคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีเกี่ยวกบัความเป็นอสิระประกอบด้วย 

 การมีส่วนได้เสยีทางการเงิน 

 การกู้ยืมและให้กู้ยืมเงินและการค า้ประกนัและการรับการค า้ประกนัเงินกู้ยืม 

 ความสมัพันธใ์นทางธุรกจิ 

 ความสมัพันธส่์วนตัวและครอบครัว 

 การเข้าท างานกบัลูกค้างานบริการให้ความเช่ือมั่น 

 บริการล่าสดุกบัลูกค้างานบริการให้ความเช่ือมั่น 

 การด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของลูกค้างานบริการให้ความเช่ือมั่น 

 การให้บริการของพนักงานอาวุโสกบัลูกค้างานบริการให้ความเช่ือมั่นเป็นเวลานาน 

 การให้บริการงานที่ไม่ให้ความเช่ือม่ันต่อลูกค้างานบริการให้ความเช่ือมั่น 

 ค่าธรรมเนียม (สมัพันธก์บัขนาด การค้างช าระ และค่าธรรมเนียมที่อาจเกดิขึ้น) 

 ของขวัญและของก านัล 

 คดีความหรือภัยคุกคามต่อคดีความ 

ก34.  ข้อก าหนดทางวิชาชีพหรือข้อก าหนดที่ระบุโดยกฎหมายหรือข้อบังคับอย่างน้อยต้องเป็นไป

ตามข้อก าหนดของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับงานที่ให้

ความเช่ือมั่นในส่วน ก และ ส่วน ข เม่ือข้อก าหนดเหล่าน้ันระบุเร่ืองต่าง ๆ ที่อ้างถึงย่อหน้าที่    

ก30-ก33 และก าหนดภาระผูกพันในการบรรลุวัตถุประสงค์ของข้อก าหนดที่แสดงไว้ในคู่มือ

ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันในส่วน ก 

และ ส่วน ข 

การตอบรบังานและการรบังานต่อเนือ่ง 

เงือ่นไขเบ้ืองตน้ก่อนการรบังาน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่24) 

ก35.  ภายใต้สภาพแวดล้อมภาครัฐ เง่ือนไขเบ้ืองต้นก่อนการรับงานบริการที่ให้ความเช่ือม่ันอาจมีอยู่ 

ตัวอย่างเช่น 

(ก) การคาดว่า บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานภาครัฐที่ก  าหนดไว้ส าหรับงานบริการที่ให้ความเช่ือม่ันเหมาะสมเพราะว่าถูก

ก าหนดโดยกฎหมาย 
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(ข) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ ให้ความเช่ือม่ันขององค์กร

ตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐมักถูกก าหนดโดยกฎหมาย 

(ค) ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพในรูปแบบที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

อย่างสมเหตุสมผลหรืองานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดโดยทั่วไปถูกก าหนดโดย

กฎหมายให้รวมไว้ในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อกัษรและ 

(ง) โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ที่สมเหตุผลเน่ืองจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันถูกก าหนดโดย

กฎหมาย 

ก36. หากไม่มีเกณฑ์ที่เหมาะสมที่ใช้ส าหรับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันทุกเร่ือง แต่ผู้ประกอบวิชาชีพ

สามารถระบุลักษณะหน่ึงใดหรือมากกว่าส าหรับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันว่าเกณฑ์เหล่าน้ันมี

ความเหมาะสม  และงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันสามารถปฏิบัติได้ตามลักษณะของเร่ืองที่ให้

ความเช่ือมั่นน้ัน ในกรณีเช่นน้ีรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นอาจมีความจ าเป็นต้องแสดงอย่าง

ชัดเจนว่ารายงานอาจจะไม่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันทั้งหมด 

บทบาทและความรับผิดชอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12(ฐ) 12(ฑ) 12(ต) 12(น) 13 24(ก) และ 

ภาคผนวก) 

ก37.  งานที่ให้ความเช่ือม่ันทุกงานประกอบไปด้วยอย่างน้อยสามกลุ่ม คือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ   ผู้

ประกอบวิชาชีพและผู้ใช้ข้อมูล อย่างไรกต็าม ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่น

หลายงาน ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบอาจเป็นผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลและเป็นผู้ว่าจ้างงานด้วย            

ดูภาคผนวกส าหรับค าอธบิายว่าบทบาทเหล่าน้ีมีส่วนเกี่ยวข้องกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างไร 

ก38.  หลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเกี่ยวกบัความรับผิดชอบต่อเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นอาจได้รับจาก

การตอบรับที่จัดท าโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ การตอบรับข้างต้นให้เกณฑ์ส าหรับความเข้าใจร่วมกัน

เกี่ยวกับความรับผิดชอบระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ประกอบวิชาชีพ หนังสือตอบรับที่เป็น

ลายลักษณ์อกัษรมีความเหมาะสมที่สดุส าหรับการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัความเข้าใจของผู้มี

หน้าที่รับผิดชอบ ในกรณีที่ไม่มีหนังสือตอบรับเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

อาจเป็นความเหมาะสมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่จะตอบรับงานในกรณีที่ ยกตัวอย่างเช่น แหล่งอื่น 

เช่นกฎหมายหรือสญัญาระบุความรับผิดชอบ แต่ในบางกรณี อาจเหมาะสมที่จะปฏเิสธงานข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ หรือเหมาะสมที่จะเปิดเผยเหตุการณ์ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

ก39.  ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลรับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลส าหรับข้อมูลที่ ให้ความเช่ือม่ัน 

ส่วนประกอบของเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลข้ึนอยู่กับลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและสถานการณ์อื่น

ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ในบางกรณี กระบวนการปฏบัิติงานที่เป็นทางการและครอบคลุมถึงการควบคุม

ภายในเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลแก่ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลในการสรุปว่าข้อมูลที่ให้

ความเช่ือมั่นปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อเทจ็จริงที่ว่า ผู้ประกอบ

วิชาชีพจะรายงานข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันทดแทนไม่ได้ด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้วัดผลหรือ      

ผู้ประเมินผลเป็นผู้ก าหนดขึ้นเองเพ่ือให้เกณฑท์ี่สมเหตุผลส าหรับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน 
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ความเหมาะสมของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24(ข)(1))  

ก40.  เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันที่เหมาะสมสามารถแสดงได้และสามารถวัดผลหรือประเมินผลได้อย่าง

สม ่าเสมอตามเกณฑ์ที่ใช้จะท าให้สามารถก าหนดวิธีปฏิบัติงานต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและ

ได้รับหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนข้อสรุปของความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลหรือความเช่ือมั่นอย่างจ ากดัตามความเหมาะสม 

ก41.  ระดับความเช่ือม่ันไม่ส่งผลกระทบต่อความเหมาะสมของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน หากเร่ืองที่ให้

ความเช่ือม่ันไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล เร่ืองที่ ให้        

ความเช่ือม่ันน้ันไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดด้วยเช่นกัน ในทาง

กลับกนัหากเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด เร่ืองที่

ให้ความเช่ือม่ันน้ันไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเช่นกนั 

ก42.  เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันที่แตกต่างกันมีลักษณะที่แตกต่างรวมถึงระดับของข้อมูลเชิงปริมาณและ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลพยากรณ์ และ

การเกี่ยวเน่ืองกบัช่วงเวลาที่ครอบคลุมถึง ลักษณะเหล่าน้ีมีผลต่อ 

(ก) ความแม่นย าในการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ ์และ 

(ข) การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของหลักฐานที่มี 

ก43.  การระบุลักษณะดังกล่าวและการพิจารณาผลกระทบช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมิน 

ความเหมาะสมของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและยังก าหนดเน้ือหาของรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น           

(อ่านย่อหน้า ก163) 

ก44.  ในบางกรณีงานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจเกี่ยวกับส่วนหน่ึงของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเท่าน้ัน 

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้รับการว่าจ้างให้รายงานเร่ืองหน่ึงของการมีส่วนช่วยเหลือ

ของกิจการเพ่ือการพัฒนาความย่ังยืน เช่นจ านวนแผนงานที่กิจการด าเนินการที่ให้ผลลัพธ์ใน

เชิงบวกกับสภาพแวดล้อม ในการระบุว่างานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันแสดงลักษณะของเร่ืองที่ให้

ความเช่ือม่ันที่เหมาะสมหรือไม่ ในกรณีดังกล่าวอาจเหมาะสมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่จะ

พิจารณาว่าข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่ผู้ประกอบวิชาชีพถูกขอให้รายงานมีความเป็นไปได้ที่จะมี

ข้อมูลที่ต้องการส าหรับผู้ใช้ข้อมูลหรือไม่และข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันจะถูกน าเสนอหรือ

เผยแพร่อย่างไร ตัวอย่างเช่นมีแผนงานที่ส าคัญกว่าแต่มีผลลัพธ์ที่น่าพอใจน้อยกว่าซ่ึงกิจการ

ไม่ได้รายงานหรือไม่ 
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ความเหมาะสมและเกณฑท์ี่สามารถเข้าถึงได้ 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24(ข)(2)) 

ก45.  เกณฑท์ี่เหมาะสมมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

(ก) ความเกี่ยวข้อง เกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องให้ผลต่อข้อมูลที่ ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงช่วยผู้ใช้ข้อมูลใน            

การตัดสนิใจ 

(ข) ความครบถ้วน เกณฑ์มีความครบถ้วนเม่ือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่ถูกจัดท าตามเกณฑ์

ไม่ละเว้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงอาจคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่จะส่งผลกระทบต่อ  

การตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน เกณฑ์ที่ครบถ้วนรวมถึง

เกณฑเ์ปรียบเทยีบส าหรับการแสดงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลเม่ือมีความเกี่ยวข้อง 

(ค) ความน่าเช่ือถือ เกณฑ์ที่ น่าเ ช่ือถือท าให้การวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้      

ความเช่ือมั่นมีความสม ่าเสมอรวมถึงการแสดงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลเมื่อใช้กับ

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนัโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่ต่างกนั 

(ง) ความเป็นกลาง เกณฑ์ที่มีความเป็นกลางมีผลต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันว่าปราศจาก 

การล าเอยีงตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(จ) ความเข้าใจได้ เกณฑท์ี่เข้าใจได้มีผลต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันว่าสามารถเข้าใจได้โดยผู้ใช้ข้อมูล 

ก46. ค าอธบิายที่คลุมเครือเกี่ยวกับการคาดการณ์หรือดุลยพินิจจากประสบการณ์ของบุคคลหน่ึง ๆ 

ไม่สามารถใช้เป็นเกณฑท์ี่เหมาะสม 

ก47. ความเหมาะสมของเกณฑ์ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันหน่ึงข้ึนอยู่กับว่าเกณฑ์น้ันแสดงให้เหน็

ถึงลักษณะต่าง ๆ ข้างต้นหรือไม่ ความส าคัญโดยเปรียบเทียบของลักษณะแต่ละลักษณะ

ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันหน่ึงเป็นดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ เกณฑ์อาจจะเหมาะสม

ส าหรับกลุ่มของเหตุการณ์เฉพาะงานที่ให้ความเช่ือม่ัน แต่อาจไม่เหมาะสมกับกลุ่มเหตุการณ์

งานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ต่างกนั ตัวอย่างเช่น การรายงานต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอาจ

ก าหนดการใช้กลุ่มของเกณฑเ์ฉพาะ แต่เกณฑเ์หล่านี้อาจไม่เหมาะสมส าหรับผู้ใช้ข้อมูลกลุ่มอื่น

ที่กว้างกว่า 

ก48. เกณฑส์ามารถเลือกหรือพัฒนาได้ด้วยวิธต่ีาง ๆ เช่น เกณฑอ์าจจะ 

 ปรากฏอยู่ในกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 เผยแพร่โดยหน่วยงานที่มีอ านาจหรือเป็นที่รู้จักในการเป็นผู้เช่ียวชาญซ่ึงปฏิบัติตาม

กระบวนการที่มีความโปร่งใส 

 พัฒนาโดยส่วนรวมจากกลุ่มคนกลุ่มหน่ึงที่ไม่ปฏบัิติตามกระบวนการที่มีความโปร่งใส 

 ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือต ารา 

 พัฒนาส าหรับการขายตามเกณฑค์วามเป็นเจ้าของ 

 ออกแบบโดยเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ ให้ความเช่ือม่ันใน

สถานการณ์โดยเฉพาะส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 
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วิธีการพัฒนาเกณฑ์อาจจะส่งผลกระทบต่องานของผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินความเหมาะสม  

ก49. ในบางกรณีกฎหมายและข้อบังคับก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน การขาดข้อ

บ่งช้ีที่น าไปสู่ความขัดแย้งท าให้เกณฑ์ข้างต้นถูกเช่ือได้ว่ามีความเหมาะสม และกรณีที่เกณฑ์

เผยแพร่โดยหน่วยงานที่ มีอ านาจหรือเป็นที่ รู้ จักในการเป็นผู้เช่ียวชาญซ่ึงปฏิบัติตาม

กระบวนการที่มีความโปร่งใสอีกทั้งเกณฑ์เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ เกณฑ์

ดังกล่าวจึงเป็นที่รู้จักว่าเป็นเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ ถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ส าหรับเร่ืองที่ให้

ความเช่ือมั่น แต่ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะอาจตกลงกับการใช้เกณฑ์อื่นส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ตัวอย่างเช่น กรอบแนวคิดหลากหลายอาจน ามาใช้เป็นเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในการประเมิน

ประสิทธิผลการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะอาจพัฒนาเกณฑ์ที่ มี         

ความละเอียดกว่าเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล

อย่างรอบคอบ ในกรณีเช่นนี้ รายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

(ก) เตือนผู้อ่านว่าข้อมูลที่ ให้ความเช่ือม่ันถูกจัดเตรียมให้เป็นไปตามเกณฑ์ส าหรับ

วัตถุประสงค์เฉพาะ และเป็นผลให้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอาจไม่เหมาะสมส าหรับ

วัตถุประสงค์อื่นวัตถุประสงค์หน่ึง (ดูย่อหน้าที่ 69(ฉ)) และ 

(ข) เม่ือมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน อาจบันทึกไว้ว่าเกณฑ์ไม่

ปรากฏอยู่ในกฎหมายหรือข้อบังคับและไม่ได้ออกเผยแพร่โดยหน่วยงานที่มีอ านาจหรือ

เป็นที่รู้จักในการเป็นผู้เช่ียวชาญซ่ึงปฏบัิติตามกระบวนการที่มีความโปร่งใส 

ก50. หากเกณฑ์ถูกออกแบบโดยเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันใน

สถานการณ์โดยเฉพาะส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน เกณฑ์น้ันไม่เหมาะสมหากเกณฑ์ส่งผลให้

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันหรือรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นท าให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจผิด มีความจ าเป็นที่

ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ว่าจ้างงานต้องรับรู้ว่าเกณฑ์ที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะน้ันมีความเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูล การบกพร่องในการรับรู้อาจส่งผลให้ไม่ทราบสิ่งที่ต้องท าเพ่ือ

ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์และข้อมูลที่แสดงไว้ส าหรับเกณฑ์ในรายงานที่ ให้        

ความเช่ือมั่น  

เกณฑท์ี่สามารถเข้าถึงได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24(ข)(3)) 

ก51.  เกณฑ์จ าเป็นต้องสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ข้อมูลเพ่ือที่จะท าความเข้าใจว่าเ ร่ืองที่ ให้         

ความเช่ือมั่นถูกวัดผลหรือประเมินอย่างไร เกณฑ์สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ข้อมูลด้วยวิธีการใด

วิธกีารหน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก) โดยเปิดเผยแก่สาธารณะ 

(ข) โดยการสรุปในรูปแบบที่ชัดเจนไว้ในการน าเสนอข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ค) โดยการสรุปในรูปแบบที่ชัดเจนไว้ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น (อ่านย่อหน้าที่ ก164) 

(ง) โดยความเข้าใจโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่นเกณฑใ์นการวัดระยะเวลาเป็นช่ัวโมงและนาท ี
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ก52.  เกณฑอ์าจสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่นเงื่อนไขของสญัญาหรือเกณฑ์

ที่เผยแพร่โดยสมาคมภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีอยู่พร้อมส าหรับผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมน้ัน

เน่ืองจากเกณฑ์น้ันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ หากเป็นเช่นน้ันย่อหน้าที่ 69(ฉ) 

ก าหนดให้มีถ้อยค าเตือนผู้อ่านเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงน้ี นอกจากน้ันผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พิจารณาความเหมาะสมที่จะระบุว่ารายงานที่ให้ความเช่ือมั่นมีวัตถุประสงค์ส าหรับผู้ใช้ข้อมูล

เฉพาะเทา่นั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก166-ก167) 

การเข้าถึงหลักฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24(ข)(4)) 

ปริมาณและคุณภาพของหลักฐานที่มีอยู่ 

ก53.  ปริมาณหรือคุณภาพของหลักฐานที่มีอยู่เป็นผลมาจาก 

(ก) ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเร่ืองที่

ให้ความเช่ือม่ันที่มีลักษณะเป็นอนาคตมากกว่าอดีตอาจได้รับหลักฐานที่มีความเป็น

รูปธรรมน้อยกว่า 

(ข) สถานการณ์อื่น เช่น เมื่อหลักฐานซ่ึงสามารถถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอยู่กลับไม่

มีอยู่เน่ืองจาก เช่น ช่วงเวลาในการแต่งตั้งผู้ประกอบวิชาชีพ นโยบายในการเกบ็รักษาเอกสาร

หลักฐานของกจิการ ระบบสารสนเทศที่ไม่พอเพียง หรือ ข้อจ ากดัที่ก  าหนดโดยผู้ว่าจ้างงาน 

โดยทั่วไปหลักฐานมีลักษณะที่ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความน่าเช่ือถือมากกว่าเป็น

หลักฐานที่ให้ข้อสรุปได้ในตัวเอง 

การเข้าถึงข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 56)  

ก54.  การจัดท าข้อตกลงกับกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือให้รับรู้และเข้าใจความรับผิดชอบที่จะจัดหา

เร่ืองต่อไปน้ีให้กับผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพระบุได้ว่างานที่ ให้        

ความเช่ือมั่นนั้นแสดงลักษณะของการเข้าถึงหลักฐานหรือไม่ 

(ก) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดซ่ึงกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมรับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลที่

ให้ความเช่ือมั่นเช่น ข้อมูล เอกสารหลักฐานและเร่ืองอื่น ๆ 

(ข) ข้อมูลเพ่ิมเติมซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพอาจร้องขอจากกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมเพ่ือ

วัตถุประสงค์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน และ 

(ค) การเข้าถึงอย่างไม่จ ากัดถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมซ่ึง           

ผู้ประกอบวิชาชีพระบุว่ามีความจ าเป็นในการได้มาซ่ึงหลักฐาน 

ก55.  ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล และผู้ว่าจ้างงาน

อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในการเข้าถึงข้อมูล เอกสารหลักฐานและ

ข้อมูลอื่นซ่ึงอาจต้องการใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันให้แล้วเสร็จ ดังน้ัน

ลักษณะของความสมัพันธน้ี์อาจเป็นข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องในการระบุว่าจะรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

น้ันหรือไม่ ตัวอย่างของสถานการณ์บางสถานการณ์ซ่ึงลักษณะของความสัมพันธ์อาจจะเป็นปัญหา

แสดงไว้ในย่อหน้าที่ ก139 
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วัตถุประสงค์ที่สมเหตุผล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24(ข)(6)) 

ก56.  ในการระบุว่างานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันมีวัตถุประสงค์ที่สมเหตุผลหรือไม่ ข้อพิจารณาที่

เกี่ยวข้องอาจรวมถึงเร่ืองดังต่อไปน้ี 

 ผู้ใช้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น (โดยเฉพาะเมื่อเกณฑ์ถูก

ออกแบบส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) การพิจารณาเพ่ิมเติมมีความน่าจะเป็นที่ข้อมูลที่

ให้ความเช่ือมั่นและรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นจะถูกน ามาใช้หรือเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

สู่ผู้ใช้ข้อมูล 

 ลักษณะของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันถูกแยกจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่ และเหตุผล

ของการแยก 

 ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล และ

ผู้ว่าจ้างงาน ตัวอย่างเช่น เ ม่ือผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ        

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพ่ือจัดท าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่ และ   

มีโอกาสที่จะสอบทานข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันก่อนที่จะเสนอต่อผู้ใช้ข้อมูลหรือเผยแพร่

ข้อคิดเหน็กบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่น 

 ผู้เลือกเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน และระดับการใช้      

ดุลยพินิจและโอกาสของการล าเอียงในการน าเกณฑ์น้ันมาใช้ งานที่ให้ความเช่ือม่ัน     

มีความน่าจะเป็นที่จะมีวัตถุประสงค์ที่สมเหตุผลหากผู้ใช้ข้อมูลเลือกหรือเกี่ยวข้องกับ

การเลือกเกณฑท์ี่ใช้ 

 ข้อจ ากดัที่มีนัยส าคัญต่อขอบเขตงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าผู้ว่าจ้างงานตั้งใจเช่ือมโยงโดยน าช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพและ

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ 

การเห็นชอบในขอ้ตกลงเกีย่วกบัการรบังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 27) 

ก57.  ผู้ว่าจ้างงานและผู้ประกอบวิชาชีพมีความสนใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพติดต่อสื่อสารเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อตกลงในการรับงานที่ได้รับการตกลงก่อนการเร่ิมต้นงานเพ่ือช่วยลด

ความเข้าใจผิด รูปแบบและเน้ือหาของข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสัญญาอาจแตกต่าง

กันไปตามสถานการณ์ของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ตัวอย่างเช่น หากกฎหมายหรือข้อบังคับ

ก าหนดรายละเอยีดที่เพียงพอในข้อตกลงในการรับงาน ผู้ประกอบวิชาชีพไม่จ าเป็นต้องบันทกึ

สิ่งเหล่าน้ันในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ข้อเทจ็จริงที่ว่ากฎหมายหรือข้อบังคับน้ัน

ถูกน ามาใช้บังคับและกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมยอมรับและเข้าใจความรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย

หรือข้อบังคับน้ัน 
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ก58.  กฎหมายและข้อบังคับ (โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหน่วยงานภาครัฐ) อาจให้อ านาจการแต่งตั้งผู้

ประกอบวิชาชีพและอ้างอ านาจเฉพาะ เช่นอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ของกลุ่ม

บุคคลที่เหมาะสม และความรับผิดชอบ เช่น การก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพรายงานโดยตรง

ไปยังรัฐมนตรี หน่วยงานที่ออกข้อบังคับหรือสาธารณชนหากกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมพยายามที่

จะจ ากดัขอบเขตของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

การตอบรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในการรบังาน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่29) 

ก59.  การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลหรือ    

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจแสดงให้เหน็ถึงการร้องขอให้มี

การเปล่ียนแปลงงานที่ให้ความเช่ือมั่น ตัวอย่างเช่น เปล่ียนจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นงานที่

ไม่ให้ความเช่ือมั่น หรือเปล่ียนจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเป็นงานที่ให้   

ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดั ความไม่สามารถในการได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือ

จะให้ข้อสรุปในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลไม่เป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ที่จะเปล่ียน

จากงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดั 

การควบคุมคุณภาพ  

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีใ่หบ้ริการทางวชิาชีพ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่20 และ 31(ก)-(ข)) 

ก60.  มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีเขียนขึ้นในบริบทของมาตรการจ านวนหน่ึงเพ่ือให้มั่นใจ

ว่าคุณภาพของงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ปฏบัิติโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทางวิชาชีพ 

เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีซ่ึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชีและข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี มาตรการเหล่านี้ รวมถึง 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ เช่น การศึกษาและประสบการณ์ที่ใช้เป็น

คุณสมบัติส าหรับการเป็นสมาชิก และการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง รวมถึง

ข้อก าหนดในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 นโยบายในการควบคุมคุณภาพและกระบวนการที่น ามาปฏบัิติในส านักงาน มาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ได้ถูกน ามาใช้กับทุกส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ที่ให้บริการทางวิชาชีพเกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันและบริการที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อก าหนดจรรยาบรรณและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง

ข้อก าหนดด้านความเป็นอิสระที่มีรายละเอียด มีรากฐานบนหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของ 

ความ ซ่ือสัต ย์สุจ ริต ความเที่ ยงธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชา ชีพและ            

ความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพ 
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การควบคมุคณุภาพทีร่ะดบัส านกังาน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่3(ข) และ 31(ก)) 

ก61.  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ก าหนดความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มี

และคงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมคุณภาพส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน มาตรฐานก าหนดความ

รับผิดชอบของส านักงานในการสร้างนโยบายและวิธปีฏบัิติที่ออกแบบเพ่ือให้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานต้องจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงระบบการ

ควบคุมคุณภาพซ่ึงรวมถึงนโยบายและวิธปีฏบัิติและการติดต่อสื่อสารนโยบายและวิธีปฏบัิติไป

ยังบุคลากรของส านักงานดังน้ี 

(ก) ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน 

(ข) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

(ค) การตอบรับและการคงไว้ซ่ึงความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

(ง) ทรัพยากรบุคคล 

(จ) การปฏบัิติงาน 

(ฉ) การติดตามผล 

ก62.  ข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ น หรือข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับซ่ึงเกี่ ยวข้องกับ          

ความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมคุณภาพซ่ึงอย่าง

น้อยที่สุดต้องเป็นตามข้อก าหนดของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 เมื่อน ามาใช้

จัดการเร่ืองทุกเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับย่อหน้าก่อนหน้าน้ีและก าหนดภาระผูกพันส าหรับส านักงาน

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อก าหนดที่แสดงไว้ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 

ก63.  การกระท าของหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานและข่าวสารที่เหมาะสมที่ส่งให้แก่สมาชิกอื่นในกลุ่ม

ผู้ปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ในบริบทที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

โดยรวมของงานแต่ละงาน โดยเน้นข้อเทจ็จริงที่ว่าคุณภาพมีความจ าเป็นในการปฏบัิติงานที่ให้

ความเช่ือมั่น และความส าคัญต่อคุณภาพของงานที่ให้ความเช่ือมั่นของ 

(ก) การปฏบัิติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(ข) การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของส านักงานที่

เกี่ยวข้อง 

(ค) การเสนอรายงานส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เหมาะสมกบัสถานการณ์น้ัน ๆ 

(ง) ความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในการเสนอประเดน็ปัญหาโดยไม่ต้อง

เกรงกลัวการตอบโต้ 

ก64.  ระบบการควบคุมคุณภาพที่มีประสทิธผิล รวมถึง กระบวนการติดตามผลที่ออกแบบมาเพ่ือให้

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า นโยบายและวิธีปฏบัิติของส านักงานที่เกี่ยวข้อง

กบัระบบการควบคุมคุณภาพน้ัน เกี่ยวข้อง เพียงพอ และมีการปฏบัิติอย่างมีประสทิธผิล  
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ก65.  หากข้อมูลจากส านักงานหรือองค์กรอื่นมิได้ช้ีแนะไว้เป็นอย่างอื่น  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ให้    

ความเช่ือมั่นอาจเช่ือถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานในเร่ืองต่างๆ  ตัวอย่างเช่น 

กลุ่มผู้ปฏบัิติงานอาจเช่ือถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานที่เกี่ยวข้องกบั 

(ก) ความรู้ความสามารถของบุคลากรจากการจัดหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างเป็น

ทางการของส านักงาน 

(ข) ความเป็นอสิระจากการรวบรวมและการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระที่เกี่ยวข้อง

ของส านักงาน 

(ค) การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าจากระบบการตอบรับงานและการรับงานต่อเน่ืองของ

ส านักงาน 

(ง) การปฏบัิติตามข้อบังคับทางกฎหมายจากกระบวนการติดตามผลของส านักงาน 

ในการพิจารณาข้อบกพร่องที่พบในระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานที่อาจส่งผลกระทบ

ต่องานที่ให้ความเช่ือม่ัน หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานอาจพิจารณามาตรการที่ส านักงานใช้ใน    

การแก้ไขข้อบกพร่องน้ัน 

ก66.  ข้อบกพร่องในระบบควบคุมคุณภาพของส านักงานไม่ได้เป็นข้อบ่งช้ีว่างานที่ให้ความเช่ือม่ัน

งานหน่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

หรือเป็นข้อบ่งช้ีว่ารายงานของผู้ประกอบวิชาชีพน้ันไม่เหมาะสม 

ทักษะ ความรูแ้ละประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ใหค้วามเชือ่มั่นและการวดัผลหรือการประเมินผล    

(อา้งถึงย่อหนา้ที ่31(ค)) 

ก67.  ผู้ประกอบวิชาชีพอาจถูกร้องขอให้ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ ให้     

ความเช่ือมั่นและข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่หลากหลาย บางงานอาจต้องการทักษะและความรู้

เฉพาะทางมากกว่าทกัษะและความรู้ทั่วไปของบุคคลเพียงคนเดียว 

ก68.  คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

ให้บริการทางวิชาชีพตอบตกลงที่จะให้บริการที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทางวิชาชีพมี

ความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏบัิติเท่าน้ัน
4
 ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบแต่เพียง  

ผู้เดียวในข้อสรุปเกี่ยวกับความเช่ือม่ันที่แสดงและความรับผิดชอบไม่อาจลดลงจากการที่         

ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ อย่างไรกต็ามหากผู้ประกอบ

วิชาชีพใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ ในการสรุปว่าผลงานของผู้เช่ียวชาญน้ัน

มีความเพียงพอต่อวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือเป็นการปฏบัิติตามมาตรฐานงานที่

ให้ความเช่ือมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจยอมรับสิ่งที่ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพค้นพบหรือ

ข้อสรุปของผู้เช่ียวชาญในเร่ืองที่ผู้เช่ียวชาญมีความเช่ียวชาญน้ันเป็นหลักฐานที่เหมาะสม 

                                                           
4
 คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ย่อหน้าที่ 210.6 
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การมอบหมายงานกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

ความรู้ความสามารถโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 32) 

ก69.  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติใน

การตอบรับงานและการรับงานต่อเน่ืองรวมทั้งการคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่

ให้บริการโดยเฉพาะที่ได้รับการออกแบบเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงาน

ว่า ส านักงานจะคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์และรับงานต่อเน่ืองเมื่อส านักงานมีความรู้ความสามารถ

ใน การปฏบัิติงานและมีศักยภาพรวมถึงเวลาและทรัพยากรในการปฏบัิติงานน้ัน
5
 

ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 32(ก) และ 32(ข)(1)) 

ก70.  งานที่ให้ความเช่ือมั่นบางงานอาจได้รับการปฏบัิติโดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย

ซ่ึงรวมถึงผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพหน่ึงคนหรือมากกว่า ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจต้องการผู้เช่ียวชาญเพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าใจถึงเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและ

สถานการณ์อื่นของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดหรือมากกว่าที่กล่าวไว้ในย่อ

หน้าที่ 46R (ในกรณีงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล) หรือ 46L (ในกรณีงานที่ให้ 

ความเช่ือมั่นอย่างจ ากัด) 

ก71.  เม่ือผู้ประกอบวิชาชีพน าเอาผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพมาใช้ อาจเป็น      

การเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่ก  าหนดตามย่อหน้าที่ 52 เม่ือมีการตอบรับงานที่ให้ 

ความเช่ือมั่นหรือในช่วงการรับงานต่อเน่ือง  

ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 32(ข)(2)) 

ก72.  ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอาจรวมถึงข้อมูลซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพอื่นแสดงข้อสรุปไว้ ผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจตัดสินใจที่จะใช้หลักฐานซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพอื่นให้ข้อสรุปเพ่ือเป็นหลักฐาน

เกี่ยวกบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน  

ก73.  ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพอีกคนหน่ึงอาจถูกน ามาใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ให้     

ความเช่ือมั่นในสถานที่ห่างไกลหรือต่างประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นเหล่าน้ีไม่เป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องเม่ือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานวางแผนจะใช้ผลงานของ    

ผู้ประกอบวิชาชีพอกีคนหน่ึงอาจรวมถึง 

 ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นเข้าใจและปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

งานที่ให้ความเช่ือม่ันและมีความเป็นอสิระหรือไม่ 

 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพอื่น 

 ขอบเขตที่กลุ่มผู้ปฏบัิติงานน าผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นมาใช้ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นด าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมหรือก ากับดูแล

อย่างเข้มแขง็หรือไม่ 
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ความรบัผิดชอบในการสอบทาน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่33(ค))  

ก74.  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานต้องมีนโยบายและวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบโดยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่าภายในกลุ่มสอบทาน

ผลงานของผู้ปฏบัิติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าในกลุ่ม
6
 

การสอบทานการควบคมุคณุภาพงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่36(ข)) 

ก75.  เร่ืองอื่นที่อาจถูกพิจารณาในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานที่ให้ความเช่ือม่ันรวมถึง 

(ก) การประเมินกลุ่มผู้ปฏบัิติงานเกี่ยวกับความเป็นอิสระของส านักงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่

ให้ความเช่ือมั่น 

(ข) มีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมเกี่ยวกับเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความเหน็ที่แตกต่างหรือ

อุปสรรค หรือเร่ืองที่มีความขัดแย้ง และข้อสรุปที่ได้จากการปรึกษาหารือหรือไม่ และ 

(ค) เอกสารหลักฐานของงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ ถูกเลือกเพ่ือสอบทานแสดงให้เห็นถึง    

การปฏบัิติงานที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญและสนับสนุนข้อสรุปที่ได้ 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการใชดุ้ลยพินจิเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 37) 

ก76.  การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพหมายถึงทศันคติซ่ึงรวมถึงความต่ืนตัวเกี่ยวกบั 

 หลักฐานซ่ึงไม่สอดคล้องกบัหลักฐานอื่นที่ได้รับ 

 ข้อมูลที่ก่อให้เกดิการต้ังค าถามเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของเอกสารและค าตอบที่ได้จาก

การสอบถามที่ถูกน ามาใช้เป็นหลักฐาน 

 สถานการณ์ที่บ่งช้ีความจ าเป็นในการใช้วิธีปฏบัิติเพ่ิมเติมจากวิธีซ่ึงถูกก าหนดให้ท าโดย

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้อง 

 เง่ือนไขซ่ึงอาจบ่งช้ีการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงที่อาจเกดิข้ึน 

ก77.  การคงไว้ซ่ึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดงานที่ ให้ความเช่ือม่ันม ี      

ความจ าเป็นหากผู้ประกอบวิชาชีพ (ตัวอย่างเช่น) ต้องการลดความเสี่ยงในเร่ืองต่อไปน้ี 

 การมองข้ามสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 

 การให้ข้อสรุปในระดับที่มากเกนิไปเม่ือให้ข้อสรุปจากกลุ่มตัวอย่าง 

 การใช้ข้อสมมติที่ไม่เหมาะสมในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธปีฏบัิต ิ

และการประเมินผลของผลลัพธ์ 
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ก78.  การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นในการประเมินหลักฐานอย่างพินิจ

พิเคราะห์ การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการต้ังค าถามเกี่ยวกับหลักฐานที่

ไม่สอดคล้องกับเอกสารที่มีความน่าเช่ือถือและค าตอบที่ได้จากการสอบถาม ซ่ึงรวมถึง การ

พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานที่ได้รับจากสถานการณ์ 

ก79.  ยกเว้นงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเช่ือม่ันว่าเอกสารหลักฐานเป็นของจริง

หรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจยอมรับข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานว่าเป็นของจ ริงเว้นแต่ผู้

ประกอบวิชาชีพจะมีเหตุผลให้เช่ือในทางตรงกันข้าม อย่างไรก็ตามผู้ประกอบวิชาชีพถูก

ก าหนดโดย ย่อหน้าที่ 50 ให้พิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่น ามาใช้เป็นหลักฐาน 

ก80.  ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถไม่ค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์ของผู้ซ่ึงให้

หลักฐาน อย่างไรกต็ามความเช่ือที่ว่าผู้ซ่ึงให้หลักฐานมีความซ่ือสัตย์ไม่ลดความจ าเป็นที่            

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคงไว้ซ่ึงการสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การใชด้ลุยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่38) 

ก81.  การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นต่อการปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่าง

เหมาะสม เน่ืองการการตีความข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจจากข้อมูลซ่ึงถูกก าหนดตลอดการปฏิบัติงานที่ให้

ความเช่ือมั่นว่าต้องเกิดจากการน าเอาความรู้จากการฝึกอบรม ความรู้และประสบการณ์มาใช้

กับข้อเทจ็จริงในสถานการณ์ การใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการตัดสนิใจเกี่ยวกบั 

 ความมีสาระส าคัญและความเสี่ยงจากงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏิบัติที่ใช้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องในการได้มาซ่ึงหลักฐาน 

 การประเมินว่าได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ และมีความต้องการหลักฐาน

เพ่ิมเติมที่ต้องท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี

และมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ืองหรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีงานที่ให้ความ

เช่ือมั่นอย่างจ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการ

ประเมินว่าได้มาซ่ึงระดับความเช่ือม่ันที่มีนัยหรือไม่ 

 ข้อสรุปที่เหมาะสมที่ได้จากหลักฐานที่ได้รับ 

ก82.  ลักษณะส าคัญที่แตกต่างของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่คาดไว้จากผู้ประกอบวิชาชีพคือ 

ดุลยพินิจที่ เกิดจากการฝึกอบรม ความรู้และประสบการณ์ที่ ช่วยในการพัฒนาความรู้

ความสามารถที่จ าเป็นในการได้มาซ่ึงดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล 
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ก83.  การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีเฉพาะ มีพ้ืนฐานอยู่บนข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์ที่รับรู้โดยผู้ประกอบวิชาชีพ การปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุปสรรคหรือเร่ืองที่ขัดแย้ง

ระหว่างการท างานที่ให้ความเช่ือม่ัน ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานและระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

และบุคคลอื่นในระดับที่ เหมาะสมไม่ว่าภายในหรือภายนอกส านักงาน เพ่ือที่จะช่วยให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมถึงขอบเขตที่เกี่ยวกับรายการ

เฉพาะในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่ได้รับผลกระทบจากดุลยพินิจของกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม 

ก84.  การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพสามารถประเมินผลได้จากข้อเทจ็จริงที่ว่าการใช้ดุลย

พินิจน้ันแสดงให้เหน็ถึงการใช้ความรู้ความสามารถของการให้ความเช่ือมั่นและหลักเกณฑ์ใน

การวัดผลหรือการประเมิน และดุลยพินิจเหมาะสมและความสอดคล้องกับข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพรับรู้จนถึงวันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

ก85.  การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพต้องถือปฏิบัติตลอดงานที่ให้ความเช่ือม่ัน และจะต้อง

ถูกบันทกึเป็นหลักฐานอย่างเหมาะสม ย่อหน้าที่ 79 ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจัดท าเอกสาร

หลักฐานที่เพียงพอเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ (ผู้ซ่ึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน

มาก่อน) เข้าใจการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส าคัญที่ใช้ในการได้มาซ่ึงข้อสรุปใน

เร่ืองส าคัญที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพจะต้องไม่ถูกน ามาใช้ในการให้เหตุผลส าหรับการตัดสินใจที่ไม่สนับสนุนโดยข้อเทจ็จริง

หรือสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่สนับสนุนโดยหลักฐานที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ 

การวางแผนงานและการปฏิบติังาน 

การวางแผนงาน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่40) 

ก86.  การวางแผนงานเกี่ยวข้องกับหัวหน้าผู้รับผิดชอบงาน สมาชิกที่ส าคัญอื่นของกลุ่มผู้ปฏบัิติงาน

และผู้เช่ียวชาญภายนอกที่ส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ ในการพัฒนากลยุทธ์โดยรวมส าหรับ

ขอบเขต ประเดน็ที่จะให้ความส าคัญ ระยะเวลาและการด าเนินงานและแผนงานซ่ึงประกอบด้วย

แนวทางในรายละเอียดส าหรับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธีปฏิบัติงานและเหตุผลสนับสนุน

การเลือก การวางแผนที่เพียงพอช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ความสนใจกบังานส่วนที่ส าคัญได้

อย่างเหมาะสม ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลารวมทั้งจัดล าดับและจัดการงานได้อย่าง

เหมาะสมซ่ึงช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การวางแผนงานที่

เพียงพอช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในการมอบหมายงานให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสมและช่วยในการก าหนดทิศทางของทีมผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุมดูแลและการสอบ

ทานงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ยังช่วยในการประสานงานที่ท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพ

และผู้เช่ียวชาญอื่นในกรณีที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมการวางแผนจะ



 

 52 TSAE 3000 (ปรับปรงุ)   

 

แตกต่างไปตามสถานการณ์ของงานแต่ละงาน เช่น ความซับซ้อนของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและ

เกณฑ ์ ตัวอย่างเร่ืองส าคัญที่อาจพิจารณาได้แก่ 

 ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงก าหนดขอบเขต รวมถงึข้อตกลงในการรับงานและ

ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑท์ี่ระบุไว้ 

 ระยะเวลาและขอบเขตของการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ 

 ผลจากกจิกรรมการรับงานและความรู้ที่หัวหน้าผู้รับผดิชอบงานได้รับจากงานที่ให้ความ

เช่ือม่ันอื่นต่อกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ 

 กระบวนการของการท าข้อตกลง 

 ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อมของกิจการ

รวมทั้งความเสี่ยงที่ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ 

 การระบุผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงานและความต้องการของผู้ใช้และการพิจารณาความมีสาระส าคัญ 

และองค์ประกอบของความเสี่ยงในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 ขอบเขตซ่ึงความเสี่ยงจากการทุจริตจะเกี่ยวข้องกบังานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

เช่น บุคลากร และความเช่ียวชาญที่ต้องการรวมถึงลักษณะและขอบเขตที่เกี่ยวข้องของ

ผู้เช่ียวชาญ 

 ผลกระทบของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่องานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ก87.  ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตัดสินใจที่จะปรึกษาหารือองค์ประกอบของการวางแผนกับกลุ่มบุคคลที่

เหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานที่ ให้ความเช่ือ ม่ันง่ายข้ึน 

(ตัวอย่างเช่น เพ่ือเช่ือมโยงวิธีปฏบัิติงานที่วางแผนไว้กับผลงานของพนักงานของกลุ่มบุคคลที่

เหมาะสม) ถึงแม้ว่าการปรึกษาหารือเกิดขึ้นได้บ่อย กลยุทธ์โดยรวมในการปฏบัิติงานรวมและ

การวางแผนการปฏบัิติงานเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่อมีการปรึกษาหารือ

ซ่ึงรวมอยู่ในกลยุทธ์โดยรวมในการปฏิบัติงานหรือการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องระมัดระวังเพ่ือที่จะไม่ลดประสิทธิผลของงาน ตัวอย่างเช่น การปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับลักษณะ ระยะเวลาและวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดกับกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมอาจจะ

ลดประสทิธผิลของงานเน่ืองจากวิธปีฏบัิติงานสามารถคาดการณ์ได้ง่ายเกนิไป 

ก88.  การวางแผนไม่ใช่ขั้นตอนที่แยกต่างหากออกมาจากขั้นตอนการท างานอื่นแต่เป็นขั้นตอนที่จะต้อง

ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและท าซ า้ตลอดงาน  ผลของเหตุการณ์ที่ ไ ม่คาดการณ์ไ ว้ ล่วงหน้า                  

การเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขหรือหลักฐานที่ได้รับจากผลของวิธีการรวบรวมหลักฐานอาจท าให้        

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์โดยรวมและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
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ก89.  ในงานที่ให้ความเช่ือมั่นขนาดเลก็หรือมีความซับซ้อนน้อย งานทั้งหมดอาจถูกปฏบัิติโดยกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานขนาดเล็กมาก อาจจะเกี่ยวข้องเพียงหัวหน้าผู้รับผิดชอบงาน (ซ่ึงอาจเป็น          

ผู้ประกอบวิชาชีพแต่เพียงผู้เดียว) ปฏบัิติงานโดยไม่มีสมาชิกอื่น ในกลุ่มปฏบัิติงานขนาดเลก็ 

การประสานงานหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มท าได้ง่ายกว่า การก าหนด 

กลยุทธโ์ดยรวมในกรณีเช่นน้ีไม่จ าเป็นต้องมีความซับซ้อนหรือใช้เวลาจ านวนมาก การก าหนด

กลยุทธ์โดยรวมน้ันแตกต่างตามขนาดของกิจการ ความซับซ้อนของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

รวมถึงเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑ์ และขนาดของกลุ่มผู้ปฏบัิติงาน ตัวอย่างเช่น ในกรณี

การรับงานต่อเน่ือง บันทกึข้อความสั้น ๆ ที่ถูกจัดท าเม่ืองานที่ปฏบัิติในงวดก่อนเสรจ็สมบูรณ์

จาก การสอบทานกระดาษท าการและการเน้นประเดน็ที่ตรวจพบจากงานเม่ืองานเสรจ็สิ้น การ

ปรับข้อมูลปัจจุบันจากการปรึกษาหารือกับกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม เหล่าน้ีสามารถรวมเป็น

เอกสารหลักฐานกลยุทธก์ารปฏบัิติงานส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันงวดปัจจุบันได้ 

ก90.  ในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 43 ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อเมื่อ 

(ก) ในดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ การใช้เกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

หรือเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจผิด ข้อสรุปแบบมี

เง่ือนไขหรือข้อสรุปว่าไม่ถูกต้องอาจเหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับระดับสาระส าคัญ

และการแผ่กระจายของเร่ืองดังกล่าว 

(ข) ในกรณีอื่น ข้อสรุปแบบมีเง่ือนไขหรือการไม่แสดงข้อสรุปอาจเหมาะสมขึ้ นอยู่กับดุลย

พินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ และระดับสาระส าคัญและการแผ่

กระจายของเร่ืองดังกล่าว 

ก91.  ตัวอย่างเช่น หากภายหลังการตอบรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบวิชาชีพค้นพบว่าการน า

เกณฑม์าใช้อาจท าให้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันไม่เที่ยงตรง และความไม่เที่ยงตรงของข้อมูลที่ให้

ความเช่ือมั่นน้ันมีสาระส าคัญและแผ่กระจาย ดังน้ันการให้ข้อสรุปว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมกับ

สถานการณ์ดังกล่าว 

ความมีสาระส าคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 44) 

ก92.  ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญถูกก าหนดในสถานการณ์แวดล้อม 

แต่ไม่ถูกกระทบจากระดับของการให้ความเช่ือมั่น ดังน้ันส าหรับผู้ใช้ข้อมูลกลุ่มเดียวกันและ

เพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน ความมีสาระส าคัญส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล

เหมือนกันกับความมีสาระส าคัญส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดเน่ืองจากความมี

สาระส าคัญมีพ้ืนฐานจากข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ 
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ก93. เกณฑ์ที่ใช้อาจอธิบายถึงแนวคิดของความมีสาระส าคัญในบริบทของการจัดเตรียมและ      

การน าเสนอข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและให้กรอบส าหรับการอ้างอิงส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพใน

การพิจารณาความมีสาระส าคัญของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ถึงแม้ว่าเกณฑ์ที่ใช้อาจอธิบาย   

ความมีสาระส าคัญในรูปแบบที่แตกต่าง แนวคิดของความมีสาระส าคัญโดยทั่วไปรวมถึงเร่ืองที่

อธิบายในย่อหน้าที่ ก92-ก100 หากเกณฑ์ที่ใช้ไม่รวมถึงการอธิบายแนวคิดของความมี

สาระส าคัญ ย่อหน้าเหล่าน้ีให้กรอบการอ้างองิส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก94. การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงรวมถึงการละเว้นไม่แสดงข้อมูล ถูกพิจารณาว่ามีสาระส าคัญ

เมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นโดยพิจารณาทั้งแต่ละรายการและยอดรวม อาจคาดการณ์อย่างมีเหตุผล

ว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน     

การพิจารณาความมีสาระส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นเร่ืองของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพและเป็นผลมาจากการรับรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลของผู้ใช้

ข้อมูลโดยรวมทั้งกลุ่ม ในบริบทน้ีผู้ประกอบวิชาชีพสามารถตั้งข้อสมมติอย่างสมเหตุสมผลว่า

ผู้ใช้ข้อมูล 

(ก) มีความรู้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน และมีความเตม็ใจที่จะเรียนรู้

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันโดยใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล 

(ข) เข้าใจว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันได้ถูกจัดเตรียมและถูกให้ความเช่ือมั่นในระดับ

สาระส าคัญที่เหมาะสม และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความมีสาระส าคัญรวมถึง

เกณฑท์ี่ใช้ 

(ค) เข้าใจความไม่แน่นอนสืบเน่ืองซ่ึงเกี่ยวกับการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้   

ความเช่ือมั่น และ 

(ง) ตัดสนิใจอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่นในภาพรวม 

เว้นแต่งานที่ให้ความเช่ือม่ันถูกออกแบบเพ่ือที่จะให้เป็นไปตามข้อมูลที่ต้องการส าหรับผู้ใช้

ข้อมูลเฉพาะ ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะ 

(ซ่ึงข้อมูลที่ ต้องการอาจแตกต่างกันอย่างกว้างขวาง) อาจจะไม่ถูกพิจารณาโดยปกติ             

(อ่านย่อหน้าที่ ก16-ก18 ประกอบ) 

ก95. ความมีสาระส าคัญถูกพิจารณาในบริบทของปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  (หากสามารถ

ท าได้) ความส าคัญของปัจจัยเชิงคุณภาพเมื่อเทียบกับปัจจัยเชิงปริมาณเมื่อพิจารณาความมี

สาระส าคัญในงานที่ให้ความเช่ือม่ันงานใดงานหน่ึงเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกบัดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 
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ก96. ปัจจัยเชิงคุณภาพอาจรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปนี้  

 จ านวนบุคคลหรือกจิการที่ได้รับผลกระทบจากเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 ปฏสิมัพันธร์ะหว่างของส่วนประกอบต่าง ๆ ของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันในกรณีที่ข้อมูล

เกดิจากส่วนประกอบหลายส่วน และความส าคัญโดยเทยีบเคียง เช่น รายงานที่รวบรวม

ตัวบ่งช้ีการปฏบัิติงานหลายตัว 

 ข้อความที่เลือกเกี่ยวกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงแสดงในรูปแบบการบรรยายเล่าเร่ือง 

 ลักษณะการน าเสนอที่น ามาใช้กับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันเม่ือเกณฑ์ที่ใช้ท าให้สามารถ

น าเสนอได้หลายรูปแบบ 

 ลักษณะของการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริง ตัวอย่างเช่น ลักษณะของข้อแตกต่างที่

สังเกตพบจากการควบคุมเม่ือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับประสิทธิผล

ของการควบคุม 

 การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงมีผลต่อการปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่ 

 ในกรณีของการรายงานตามงวดเวลาเกี่ยวกับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ผลกระทบจาก

รายการปรับปรุงซ่ึงส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันในอดีตและปัจจุบันหรือ     

มีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่นในอนาคต 

 การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงเป็นผลมาจากความตั้งใจหรือความไม่ตั้งใจ 

 การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงมีนัยส าคัญตามความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึง

รับรู้จากการสื่อสารคร้ังก่อนกับผู้ใช้ข้อมูลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาด

เกี่ยวกบัการวัดผลหรือการประเมินผลของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ       

ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล หรือผู้ว่าจ้างงานหรือความสมัพันธก์บักลุ่มบุคคลอื่นหรือไม่ 

 เมื่อค่าที่ยอมรับได้หรือเกณฑ์อ้างอิงถูกระบุไว้ ผลของการปฏิบัติงานแตกต่างจากค่า

เหล่านั้นหรือไม่ 

 เม่ือเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นโครงการของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ เร่ืองเฉพาะ

ของโครงการหรือหน่วยงานภาครัฐน้ันมีความส าคัญอันเน่ืองมาจากลักษณะ การเหน็ได้

ชัดและความอ่อนไหวของโครงการหรือหน่วยงานหรือไม่ 

 เม่ือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวข้องกับการสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ข้อก าหนด ความร้ายแรงและผลของการไม่ปฏบัิติตามกฎหมายหรือข้อก าหนด 

ก97. ปัจจัยเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับขนาดของการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงเม่ือเปรียบเทยีบกับ

จ านวนเงินที่รายงานส าหรับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน (ถ้ามี) ซ่ึง 

(ก) แสดงเป็นจ านวนตัวเลข หรือ 

(ข) เกี่ยวกับมูลค่าตัวเลข (ตัวอย่างเช่น จ านวนข้อแตกต่างที่สังเกตพบจากการควบคุม

อาจจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงปริมาณเม่ือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับ

ประสทิธผิลของการควบคุม) 
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ก98. เมื่อปัจจัยเชิงปริมาณสามารถน ามาใช้ได้ การวางแผนงานโดยการตรวจพบการแสดงข้อมูลขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเฉพาะรายการเพียงอย่างเดียวอาจมองข้ามข้อเทจ็จริงที่ว่า 

ผลรวมของการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญเฉพาะรายการที่ไม่มีสาระส าคัญ

ที่ตรวจไม่พบหรือไม่ได้รับการแก้ไขอาจท าให้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ ดังน้ันอาจเป็นการเหมาะสมเม่ือวางแผนเกี่ยวกับลักษณะ ระยะเวลาและ

ขอบเขตวิธีปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพโดยการก าหนดปริมาณที่น้อยกว่าระดับความมี

สาระส าคัญเป็นเกณฑใ์นการก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธปีฏบัิติ 

ก99. ความมีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกบัข้อมูลที่ครอบคลุมโดยรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น ดังน้ันเมื่องาน

ที่ให้ความเช่ือม่ันครอบคลุมถึงลักษณะบางส่วน (ไม่ใช่ทั้งหมด) ของข้อมูลที่สื่อสารเกี่ยวกับ

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ความมีสาระส าคัญถูกพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ครอบคลุมถึง

โดยงานที่ให้ความเช่ือม่ันเทา่น้ัน 

ก100. การสรุปผลเกี่ยวกบัความมีสาระส าคัญของการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ระบุได้ ซ่ึงเป็นผล

 มาจากการปฏบัิติงาน ต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น 

 เกณฑ์ที่ใช้ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับมูลค่าของเงินส าหรับแผนกฉุกเฉินของ

โรงพยาบาลอาจรวมถึงความเร็วในการให้บริการ คุณภาพของบริการ จ านวนคนไข้ที่

ได้ รับการรักษาระหว่างช่วงเวลา และเกณฑ์เทียบต้นทุนของการให้บริการกับ

โรงพยาบาลอื่นที่คล้ายคลึงกัน หากผู้ประกอบวิชาชีพพอใจผลตามเกณฑ์ที่ใช้จ านวน

สามเกณฑ ์และไม่พอใจผลตามเกณฑห์น่ึงเกณฑเ์พียงเลก็น้อย ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ข้อสรุปว่าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลแสดง

ถึงมูลค่าของเงินในภาพรวมหรือไม่ 

 ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับการปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ กิจการอาจจะปฏิบัติ

ตามเก้าข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับ แต่ไม่ปฏิบัติตามหน่ึงข้อก าหนด     

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการสรุปว่ากิจการปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พิจารณาความส าคัญของข้อก าหนดที่กิจการไม่ได้ปฏบัิติตาม เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของ

ข้อก าหนดน้ันกบัข้อก าหนดที่เหลือในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานการณเ์รือ่งทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ (อา้งถึงย่อหนา้ที ่45-47R)  

ก101. การปรึกษาหารือระหว่างหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานกับสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานที่ส าคัญ และ

ผู้เช่ียวชาญภายนอกที่ส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ เกี่ยวกับความอ่อนไหวของข้อมูลที่ให้  

ความเช่ือมั่นต่อการแสดงข้อมูลอนัขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และการน าเกณฑ์มาใช้

กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน อาจช่วยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใน         

การวางแผนและปฏบัิติงาน และยังมีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารเร่ืองที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิก

ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอกที่ส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ได้

เกี่ยวข้องกบัการปรึกษาหารือ 
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ก102. การได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและสถานการณ์อื่นของงานที่ให้     

ความเช่ือมั่นท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีกรอบของการอ้างอิงเพ่ือใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการปฏบัิติงาน ตัวอย่างเช่นเมื่อ 

 พิจารณาลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ ์

 พิจารณาปัจจัยซ่ึงมีความส าคัญ (ในดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ) 

ในการให้ทิศทางเกี่ยวกับความพยายามของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงข้อพิจารณาพิเศษที่

อาจจ าเป็น ตัวอย่างเช่น ความจ าเป็นของทกัษะเฉพาะทางหรือผลงานของผู้เช่ียวชาญ 

  ก าหนดและประเมินความเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองของระดับความมีสาระส าคัญเชิงปริมาณ 

(ในกรณีที่เหมาะสม) และพิจารณาปัจจัยของความมีสาระส าคัญเชิงคุณภาพ 

 พัฒนาการคาดการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

 ออกแบบและปฏบิัติงานตามขั้นตอน และ  

 ประเมินหลักฐานรวมทั้งความสมเหตุสมผลของค ารับรองด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่     

ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับ 

ก103. ผู้ประกอบวิชาชีพโดยทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและสถานการณ์เร่ืองที่ให้

ความเช่ือม่ันอื่นในระดับที่ลึกน้อยกว่าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ประกอบวิชาชีพโดยทั่วไปยังมี 

ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและสถานการณ์เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันอื่นส าหรับงานที่

ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดในระดับที่ ลึกน้อยกว่างานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล 

ตัวอย่างเช่น ในบางงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้มาซ่ึงความเข้าใจใน

การควบคุมภายในเกี่ยวกบัการจัดเตรียมข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ซ่ึงมักเป็นกรณีเช่นน้ีไม่มากนัก 

ก104. ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด การระบุส่วนที่ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันมีความน่าจะ

เป็นที่จะแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเน้นวิธี

ปฏบัิติในส่วนน้ัน ๆ ตัวอย่างเช่น ในงานที่ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นรายงานการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจเน้นงานบางส่วนโดยเฉพาะในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน       

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันทั้งหมดเม่ือ

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันประกอบด้วยส่วนเดียว หรือเม่ือได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันต่อทุกส่วนของ

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันมีความจ าเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันที่มีนัย 

ก105. ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล การท าความเข้าใจกับการควบคุมภายใน

เกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพระบุประเภทของการแสดงข้อมูลขัด

ต่อข้อเทจ็จริงและปัจจัยที่จะกระทบต่อความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบวิชาชีพถูกก าหนดให้ประเมินการออกแบบ

ของการควบคุมที่เกี่ยวข้องและระบุว่าการควบคุมถูกน ามาปฏบัิติหรือไม่โดยการปฏบัิติวิธีการ

เพ่ิมเติมจากการสอบถามผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็น

ในการระบุการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 
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ก106. ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด การพิจารณากระบวนการที่ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลที่ให้

ความเช่ือมั่นช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในการออกแบบการปฏบัิติตามวิธีการซ่ึงระบุงานส่วนที่ข้อมูลที่ให้

ความเช่ือม่ันมีความน่าจะเป็นที่จะแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ในการพิจารณา

กระบวนการที่ใช้ ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดว่าลักษณะใดของ

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกบังาน และอาจสอบถามกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมเกี่ยวกบัลักษณะดังกล่าว 

ก107. ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลและงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด ผลจาก

การประเมินความเสี่ยงของกจิการอาจช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในการได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกับ

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและสถานการณ์อื่นของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

การไดร้บัหลกัฐาน 

ลกัษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏิบติั (อา้งถึงย่อหนา้ที ่48L-49R) 

ก108. ผู้ประกอบวิชาชีพเลือกวิธีปฏบัิติหลายวิธีเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือความเช่ือมั่น

อย่างจ ากัดตามความเหมาะสม วิธีปฏิบัติที่แสดงไว้ข้างล่างอาจน ามาใช้ ตัวอย่างเช่น ส าหรับการวางแผน

และการปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ข้ึนอยู่กบับริบทซ่ึงวิธเีหล่าน้ีถูกน ามาใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพ 

 การตรวจสอบ 

 การสงัเกตการณ์ 

 การขอค ายืนยัน 

 การทดสอบการค านวณ 

 การทดสอบโดยการปฏบัิติซ า้ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และ 

 การสอบถาม 

ก109. ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกวิธปีฏบัิติของผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงลักษณะของเร่ืองที่

ให้ความเช่ือม่ัน ระดับความเช่ือม่ันที่ได้รับ และข้อมูลที่ต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและผู้ว่าจ้างงาน 

รวมทั้งเวลาและข้อจ ากดัทางด้านค่าใช้จ่าย 

ก110. ในบางกรณีมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ืองอาจรวมถึงข้อก าหนดซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธีปฏบัิติ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะ

เร่ืองอาจอธิบายถึงลักษณะหรือขอบเขตของวิธีปฏิบัติเฉพาะที่จะต้องใช้ปฏบัิติหรือระดับของ

ความเช่ือม่ันที่คาดหวังที่จะได้มาซ่ึงประเภทของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน แม้ในกรณีดังกล่าว   

การก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นเร่ืองของดุลยพินิจเย่ียง           

ผู้ประกอบวิชาชีพและจะแตกต่างกนัไปในแต่ละงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ก111. ในบางงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่ระบุส่วนที่ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันมีความ

น่าจะเป็นที่จะแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบและ

ปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงระดับความเช่ือม่ันที่มีนัยโดยไม่ค านึงว่าส่วนดังกล่าวจะถูก

ระบุหรือไม่ 
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ก112. งานที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นกระบวนการที่ท  าซ ้า ข้อมูลอาจอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบ

วิชาชีพซ่ึงอาจแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากข้อมูลซ่ึงมีการก าหนดโดยใช้วิธกีารที่วางแผนไว้เป็น

เกณฑ์ เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติตามวิธีการที่วางแผนไว้ หลักฐานที่ได้รับอาจท าให้           

ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติวิธีการเพ่ิมเติม วิธีการเหล่าน้ีอาจรวมถึงการสอบถามผู้วัดผลหรือ      

ผู้ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบเร่ืองที่ระบุโดยผู้ประกอบวิชาชีพ และเพ่ือจัดท ารายการปรับปรุง

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันตามความเหมาะสม 

การตัดสินใจว่าตอ้งใชว้ิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ าเป็นส าหรับงานที่ให้ความเชื ่อมั่นอย่างจ ากัดหรือไม่      

(อา้งถึงย่อหนา้ที ่49L) 

ก113. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจรับรู้ถึงการแสดงข้อมูลขัดต่อเทจ็จริง (เม่ือใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพแล้ว) ซ่ึงไม่บ่งบอกชัดเจนเกี่ยวกับการมีอยู่ถึงการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงว่าวิธีปฏบัิติเพ่ิมเติมอาจไม่จ าเป็นเน่ืองจากในดุลยพินิจเย่ียง

ผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ การระบุการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงน้ันไม่ได้บ่ง

บอกชัดเจนเกี่ยวกบัการมีอยู่ของการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 หากความมีสาระส าคัญ 10,000 หน่วย และผู้ประกอบวิชาชีพใช้ดุลยพินิจว่า

ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน 100 หน่วย ดังน้ันอาจไม่ต้องน าวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมมาใช้ 

เว้นแต่มีปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นที่ต้องน ามาพิจารณาเน่ืองจากความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญมีความน่าจะเป็นที่จะยอมรับได้ใน

สถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน 

 หากมีการปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ ในส่วนที่อาจมีการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ แม้ว่าการสอบถามซ่ึงเป็นหน่ึงในวิธีการต่าง ๆ ไม่คาดว่าจะได้รับ

ค าตอบ วิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมอาจไม่จ าเป็นหากว่าความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานที่ให้   

ความเช่ือมั่นตามผลลัพธจ์ากวิธปีฏบัิติอื่น 

ก114. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจรับรู้ถึงเร่ืองที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน

อาจแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงเมื่อวิธีปฏบัิติเพ่ิมเติมอาจ

มีความจ าเป็นในกรณีที่ มีข้อบ่งช้ีการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงซ่ึงบ่งช้ีว่าข้อมูลที่ให้      

ความเช่ือมั่นอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจระบุถึงความผันผวน

หรือความเช่ือมโยงซ่ึงไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นหรืออาจจะแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญจากจ านวนเงินหรืออตัราส่วนที่คาดไว้ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพอาจรับรู้เกี่ยวกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ที่อาจเกดิข้ึนจากการสอบทานแหล่งข้อมูลภายนอก 
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 หากเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดอัตราความผิดพลาดไว้ร้อยละ 10 และจากการทดสอบน้ันผู้

ประกอบวิชาชีพค้นพบอัตราความผิดพลาดร้อยละ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมี       

ความจ าเป็นต้องใช้วิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมเน่ืองจากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานที่ให้

ความเช่ือมั่น 

 หากผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบอยู่ภายในช่วงข้อมูลที่คาดการณ์ แต่เกือบเกินกว่า

มูลค่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีความจ าเป็นต้องใช้วิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม

เน่ืองจากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอาจจะไม่

สามารถยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน  

ก115. ในกรณีงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดั และเร่ืองที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าข้อมูลที่

ให้ความเช่ือม่ันอาจแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ย่อหน้าที่ 49L ก าหนดให้        

ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการเพ่ิมเติม วิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมอาจรวมถึง     

การสอบถามกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติตามวิธีการเพ่ิมเติมอื่นที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

ก116. หากการปฏิบัติตามวิธีการเพ่ิมเติมที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 49L และผู้ประกอบวิชาชีพไม่

สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือที่จะให้ข้อสรุปว่าเร่ืองน้ันมีความน่าจะ

เป็นที่จะเป็นสาเหตุให้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่นแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือ

ระบุว่าเร่ืองน้ันไม่เป็นสาเหตุให้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ถือว่าขอบเขตการปฏบัิติงานถูกจ ากัดและผู้ประกอบวิชาชีพต้องน าย่อหน้าที่ 66 

มาใช้ 

ก117. ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมซ่ึง

จ าเป็นในการได้มาซ่ึงหลักฐานเพ่ือให้ข้อสรุปว่าไม่มีความน่าจะเป็นของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หรือระบุว่ามีการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ตัวอย่างเช่น มีแนวทางดังต่อไปนี้  

 ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลของผู้ประกอบวิชาชีพต่อวิธกีารที่ได้ปฏบัิติแล้ว 

 ความเข้าใจที่ เป็นปัจจุบันของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับเร่ืองที่ ให้ความเช่ือม่ันและ

สถานการณ์อื่นของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันที่ได้รับตลอดการปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน และ 

 ความเหน็ของผู้ประกอบวิชาชีพในการโน้มน้าวเกี่ยวกับหลักฐานที่ความจ าเป็นในการระบุ

เร่ืองที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอาจแสดงขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 
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ขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงทีไ่ม่ไดร้บัการแกไ้ขสะสม (อา้งถึงย่อหนา้ที ่51 และ 65) 

ก118. ข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่รวบรวมสะสมไว้ระหว่างการปฏิบัติงาน 

(อ่านย่อหน้าที่ 50) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินผลว่า (เป็นแต่ละรายการหรือผลรวม) 

ยอดสะสมดังกล่าวมีสาระส าคัญในการให้ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ 

ก119. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจก าหนดจ านวนเงินที่มียอดต ่ากว่าการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึง

ชัดเจนว่าไม่ส าคัญและอาจไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสะสมยอดเน่ืองจากผู้ประกอบวิชาชีพคาด

ว่าการสะสมยอดน้ันชัดเจนว่าจะไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคัญกับข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่น ค าว่า

“ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด” เป็นการแสดงให้เหน็ในอีกรูปแบบหน่ึงของ “ความไม่มีสาระส าคัญ” 

เร่ืองที่ระบุว่าไม่ส าคัญอย่างแน่ชัดเป็นเร่ืองที่ล าดับของขนาดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง (เลก็กว่า) 

เม่ือเทียบกับความมีสาระส าคัญที่ก  าหนดตามย่อหน้าที่ 44 และเป็นเร่ืองที่ชัดเจนว่าไม่มี

ความส าคัญไม่ว่าจะพิจารณาแต่ละรายการหรือพิจารณาในยอดรวมและไม่ว่าจะใช้ดุลยพินิจ

โดยเกณฑ์ด้านขนาด ลักษณะหรือสถานการณ์ เม่ือมีความไม่แน่นอนใด ๆ เกี่ยวกับรายการ

หน่ึงหรือมากกว่าที่จะระบุว่าไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด เร่ืองดังกล่าวถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ “ไม่ส าคัญ

อย่างแน่ชัด” 

ขอ้พิจารณาเมือ่ผูเ้ชีย่วชาญของผูป้ระกอบวชิาชีพมีส่วนเกีย่วขอ้งกบังานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ 

ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธปีฏบัิติ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 52) 

ก120. เร่ืองดังต่อไปน้ีมีส่วนเกี่ยวข้องเม่ือก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธีปฏิบัติอัน

เกี่ยวเน่ืองกบัผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพเม่ืองานที่ให้ความเช่ือม่ันบางงานถูก

ปฏบัิติโดยผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพหน่ึงคนหรือมากกว่า (อ่านย่อหน้าที่ ก70) 

(ก) ความส า คัญของผลงานของ ผู้ เ ช่ียวชาญในบริบทของงานที่ ใ ห้ความเ ช่ือ ม่ัน            

(อ่านย่อหน้าที่ ก121-ก122 ) 

(ข) ลักษณะของเร่ืองที่ผลงานของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวข้อง 

(ค) ความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ผลงานของ

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวข้อง 

(ง) ความรู้และประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่

ผู้เช่ียวชาญปฏบัิติมาก่อน และ 

(จ) ผู้เช่ียวชาญปฏบัิติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของส านักงานของ     

ผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ (อ่านย่อหน้าที่ ก123-ก124) 
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การน าผลงานของผู้เช่ียวชาญมารวมเข้ากบังานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก121. งานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจได้รับการปฏบัิติในขอบเขตเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันที่กว้างขวางซ่ึงต้อง

ใช้ทักษะและความรู้เฉพาะทางเกินกว่าที่ หัวหน้า ผู้รับผิดชอบงานและสมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีอยู่และส าหรับการใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ     

ในบางสถานการณ์ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพจะปรึกษาหารือเพ่ือที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ย่ิงผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพมีความส าคัญข้ึนเท่าใดใน

บริบทของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ย่ิงมีความเป็นไปได้ที่ผู้เช่ียวชาญจะปฏิบัติงานเป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลายที่ประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญในเร่ืองที่ให้ความ

เช่ือมั่นและบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ย่ิงผลงานของผู้เช่ียวชาญต้องถูกน ามา

รวมตามลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของการปฏิบัติงานมากขึ้ นเท่าใด ความส าคัญของ   

การติดต่อสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิผลระหว่างผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพและ

บุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือมั่นย่ิงมากขึ้นเท่าน้ัน ประสิทธิผลของการติดต่อสื่อสาร

แบบสองทางช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถน าเอาผลงานของผู้เช่ียวชาญมาประกอบเข้ากับ

ผลงานของบุคลากรอื่นที่ปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างเหมาะสม 

ก122. ดังที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่  ก71 เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพน าเอาผลงานของผู้เ ช่ียวชาญของ           

ผู้ประกอบวิชาชีพมาใช้อาจเป็นการเหมาะสมที่จะปฏิบัติวิธีการบางวิธีการที่ก  าหนดไว้ใน      

ย่อหน้าที่ 52 ระหว่างการตอบรับงานหรือระหว่างการรับงานต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือผลงานทั้งหมดของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพถูกน ามารวมกับ

ผลงานของบุคลากรอื่นที่ให้บริการงานที่ให้ความเช่ือม่ัน และเม่ือผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้

ประกอบวิชาชีพถูกน ามาใช้ในช่วงแรกของงานที่ให้ความเช่ือมั่น ตัวอย่างเช่นระหว่างขั้นตอน          

การวางแผนและการประเมินความเสี่ยงเม่ือแรกรับงาน 

นโยบายและวิธปีฏบัิติในการควบคุมคุณภาพของส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก123. ผู้เช่ียวชาญภายในของผู้ประกอบวิชาชีพอาจเป็นหัวหน้าหรือพนักงาน รวมถึงพนักงานช่ัวคราว

ของส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ดังน้ันบุคลากรเหล่าน้ีต้องปฏิบัติตามนโยบายและวิธี

ปฏบัิติในการควบคุมคุณภาพของส านักงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 หรือ

ข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือข้อก าหนดตามกฎหมายและข้อบังคับซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ในบางสถานการณ์ ผู้เช่ียวชาญภายใน

ของผู้ประกอบวิชาชีพอาจเป็นหัวหน้าหรือพนักงาน รวมถึงพนักงานช่ัวคราวของส านักงาน

เครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงอาจมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของ

ส านักงานร่วมกันกับส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏบัิติใน

การควบคุมคุณภาพของส านักงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 
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ก124. กลุ่มผู้ปฏบัิติงานสามารถมีสทิธิเช่ือถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน เว้นแต่ข้อมูลที่

ได้รับจากส านักงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นช้ีแนะไว้เป็นอย่างอื่น ขอบเขตของการเช่ือถืออาจ

แตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ และอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขต

วิธปีฏบัิติงานของผู้ประกอบวิชาชีพอนัเกี่ยวเน่ืองกบัเร่ืองดังต่อไปน้ี 

 ความรู้ความสามารถ จากกระบวนการสรรหาพนักงานและโครงการฝึกอบรม 

 การประเมินผลเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพโดย       

ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้เช่ียวชาญภายในของผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

 การประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ

โดยผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น โครงการฝึกอบรมของส านักงานอาจท าให้

ผู้เช่ียวชาญภายในของผู้ประกอบวิชาชีพมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเช่ียวชาญและกระบวนการในการรวบรวมหลักฐาน การเช่ือถือการฝึกอบรมและ

กระบวนการอื่น ๆ เช่นระเบียบวิธีในการก าหนดขอบเขตผลงานของผู้เช่ียวชาญภายใน

ของผู้ประกอบวิชาชีพอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธีปฏบัิติของ

ผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญของ           

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

 การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับตลอดกระบวนการติดตาม

ประเมินผล 

 ข้อตกลงกบัผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ 

การเช่ือถือเหล่าน้ีไม่ลดความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพในการท างานตามข้อก าหนดใน

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี 

ความรู้ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 52(ก)) 

ก125. ข้อมูลเกี่ยวกบัความรู้ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 

 ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกบัผลงานที่ผ่านมาของผู้เช่ียวชาญ 

 การปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญ 

 การปรึกษาหารือกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่นหรือบุคคลอื่นซ่ึงมีความคุ้นเคยกับผลงานของ

ผู้เช่ียวชาญ 

 ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ การเป็นสมาชิกภาพขององค์กรทางวิชาชีพหรือ

สมาคม ใบอนุญาตในการปฏบัิติงานหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากภายนอก 

 งานตีพิมพ์หรือหนังสอืที่เขียนโดยผู้เช่ียวชาญ 

 นโยบายและวิธปีฏบัิติในการควบคุมคุณภาพของส านักงาน (อ่านย่อหน้าที่ ก123-ก124) 
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ก126. ในขณะที่ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพไม่ถูกก าหนดให้มีช านาญเช่นเดียวกับผู้ประกอบ

วิชาชีพในการปฏิบัติตามเร่ืองทุกเร่ืองในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพที่ถูกน าผลงานมาใช้อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างพอเพียงในมาตรฐาน

งานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญสามารถเช่ือมโยงผลงานที่ได้รับมอบหมาย

กบัวัตถุประสงค์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 ก127. การประเมินความส าคัญของอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมและมีความจ าเป็นที่จะมีมาตรการป้องกัน

หรือไม่ ข้ึนอยู่กับบทบาทของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพและความส าคัญของผลงานของ     

ผู้ประกอบวิชาชีพในบริบทของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน อาจมีบางสถานการณ์ซ่ึงมาตรการป้องกันอาจ

ไม่สามารถลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพที่น าเสนอไว้เป็นบุคคลซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการจัดท าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ก128. ในการประเมินความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ อาจมีความเกี่ยวข้องที่จะ 

 สอบถามกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ทราบหรือความสัมพันธ์ซ่ึงกลุ่ม

บุคคลที่ เหมาะสมมีกับผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ     

ความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญ 

 ปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดทาง

วิชาชีพที่ผู้เช่ียวชาญปฏบัิติ และประเมินว่ามาตรการป้องกนัน้ันเพียงพอที่จะลดอุปสรรค

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ซ่ึงอาจเกี่ยวข้องใน   

การปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง 

o ส่วนได้เสยีทางการเงิน 

o ความสมัพันธส่์วนตัวและความสมัพันธเ์ชิงธุรกจิ 

o การให้บริการของผู้เช่ียวชาญ รวมถึงองค์กรของผู้เช่ียวชาญในกรณีที่ผู้เช่ียวชาญ

น้ันเป็นองค์กร 

ในบางกรณีอาจเป็นการเหมาะสมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพในการได้มาซ่ึงหนังสือรับรอง

ที่เป็นลายลักษณ์อกัษรจากผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกบัส่วนได้เสีย

และความสมัพันธก์บักลุ่มบุคคลที่เหมาะสมซ่ึงผู้เช่ียวชาญได้รับรู้ 

การได้มาซ่ึงความเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 52(ข)) 

ก129. การได้มาซ่ึงความเข้าใจที่พอเพียงในเร่ืองที่ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพมีความเช่ียวชาญ

ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ก) ยอมรับว่าลักษณะ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เช่ียวชาญเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ข) ประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญส าหรับวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ 
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ก130. ลักษณะของวงการของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของ            

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจรวมถึง 

 วงการของผู้เช่ียวชาญมีความถนัดเฉพาะทางซ่ึงเกี่ยวข้องกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่ 

 มีมาตรฐานทางวิชาชีพหรือมาตรฐานอื่นและข้อก าหนดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่

น ามาใช้หรือไม่ 

 ข้อสมมติและวิธีการรวมถึงแบบจ าลองในกรณีที่เหมาะสม ถูกน ามาใช้โดยผู้เช่ียวชาญ

ของผู้ประกอบวิชาชีพ และเร่ืองเหล่าน้ันได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในวงการของ

ผู้เช่ียวชาญและเหมาะสมกบัสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่ 

 ลักษณะของข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอก หรือข้อมูลที่ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพน ามาใช้ 

ข้อตกลงกบัผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 52(ค)) 

ก131. อาจเป็นการเหมาะสมส าหรับข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพในการรวมเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(ก) บทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ข) ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและ

ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงรูปแบบของรายงานที่ผู้เช่ียวชาญต้องจัดท าข้ึน 

(ค) ความจ าเป็นส าหรับผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพในการยินยอมท าตามข้อก าหนด

เกี่ยวกบัการรักษาความลับ 

ก132. เร่ืองที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ ก124 อาจส่งผลกระทบต่อระดับรายละเอยีดและความเป็นทางการ

ของข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง       

ความเหมาะสมว่าข้อตกลงต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบ

วิชาชีพและผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้ประกอบวิชาชีพมักจะอยู่ในรูปแบบของหนังสอืตอบรับงาน 

การประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 52(ง)) 

ก133. เร่ืองต่อไปน้ีอาจเกี่ยวข้องเม่ือประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพต่อวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ก) ความเกี่ยวข้องและความสมเหตุสมผลของสิ่งที่ ผู้เ ช่ียวชาญพบหรือข้อสรุป และ     

ความสอดคล้องกบัหลักฐานอื่น 

(ข) ความเกี่ยวข้องและความสมเหตุสมผลของข้อสมมติและวิธีการน้ันต่อสถานการณ์ หาก

ผลงานของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวเน่ืองกบัการใช้ข้อสมมติและวิธกีารที่ส าคัญ และ 

(ค) ความเกี่ยวข้อง ความสมบูรณ์และความถูกต้องของแหล่งข้อมูล หากผลงานของ

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวเน่ืองกบัการใช้แหล่งข้อมูลซ่ึงมีความส าคัญต่อผลงานของผู้เช่ียวชาญ  
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ก134. หากผู้ประกอบวิชาชีพตัดสินใจว่าผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพไม่พอเพียงต่อ

วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพมีทางเลือกดังต่อไปนี้  

(ก) ท าการตกลงกบัผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัลักษณะและขอบเขตของงานเพ่ิมเติมที่จะปฏบัิติโดย

ผู้เช่ียวชาญ 

(ข) ปฏบัิติวิธกีารเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ผลงานทีไ่ดจ้ากการปฏิบัติงานโดยผูป้ระกอบวิชาชีพอีกคนหนึง่ ผูมี้หนา้ทีร่ับผิดชอบ หรือผูเ้ชีย่วชาญ

ของผูว้ดัผลหรือของผูป้ระเมินผล หรือผูต้รวจสอบภายใน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่53-55) 

ก135. ย่อหน้าที่ ก120-ก134 เขียนข้ึนในบริบทของการใช้ผลงานที่ปฏิบัติโดยผู้เช่ียวชาญของผู้

ประกอบวิชาชีพ ย่อหน้าเหล่าน้ีอาจให้แนวทางที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ผลงานที่ได้จาก   

การปฏิบัติงานโดยผู้ประกอบวิชาชีพอีกคนหน่ึง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือผู้เช่ียวชาญของ     

ผู้วัดผลหรือของผู้ประเมินผล หรือผู้ตรวจสอบภายใน 

หนงัสือรบัรอง (อา้งถึงย่อหนา้ที ่56) 

ก136. หนังสือยืนยันค ารับรองต่างๆที่ รับรองโดยวาจาช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดระหว่าง      

ผู้ประกอบวิชาชีพและกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม บุคคลผู้ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพขอหนังสือรับรอง

โดยทั่ วไปคือสมาชิกของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลขึ้ นอยู่กับว่า 

(ตัวอย่างเช่น) โครงสร้างการบริหารหรือโครงสร้างธรรมาภิบาลของกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม ซ่ึง

อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและแต่ละกิจการ แสดงให้เห็นผลกระทบเช่นวัฒนธรรมหรือ     

ภมิูหลังทางกฎหมายที่แตกต่างกนั ขนาดและลักษณะของความเป็นเจ้าของ 

ก137. หนังสอืรับรองอื่นที่ถูกร้องขออาจรวมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้  

 กลุ่มบุคคลที่เหมาะสมเช่ือว่าผลกระทบของการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไข

ไม่มีสาระส าคัญต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันไม่ว่าจะแต่ละรายการหรือโดยผลรวมหรือไม่ การสรุป

รายการเหล่าน้ีโดยทั่วไปจะรวมอยู่ในหนังสอืรับรองหรือเป็นส่วนผนวกกบัหนังสอืรับรอง 

 ข้อสมมติที่ส าคัญที่ใช้ในการจัดท าประมาณการที่มีสาระส าคัญมีความสมเหตุสมผล 

 กลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมสื่ อสารกับผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับความบกพร่องของ         

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้ความเช่ือมั่นว่า ข้อบกพร่องเหล่าน้ันไม่ส าคัญ

อย่างแน่ชัดและไม่มีผลต่อเน่ืองตามที่กลุ่มบุคคลที่เหมาะสมได้รับรู้ และ 

 เม่ือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นคนละคนกบัผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

น้ันรับทราบความรับผิดชอบต่อเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ก138. การรับรองโดยกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมไม่สามารถทดแทนหลักฐานอื่นที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ

สามารถคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอยู่ได้ ถึงแม้ว่าหนังสือรับรองจะให้หลักฐานที่

จ าเป็น แต่หนังสือรับรองไม่ให้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในตัวเองเกี่ยวกับเร่ืองที่

เกี่ยวข้อง ย่ิงไปกว่าน้ันข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพได้รับหนังสือรับรองที่น่าเช่ือถือไม่

ส่งผลกระทบต่อลักษณะหรือขอบเขตของหลักฐานอื่นที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะได้รับ 
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การไม่ได้รับหนังสอืรับรองตามที่ขอหรือหนังสือรับรองไม่น่าเช่ือถือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 60) 

ก139. ในสถานการณ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่สามารถได้มาซ่ึงหนังสือรับรองที่ร้องขอรวมถึง

ตัวอย่างดังต่อไปนี้  เมื่อ 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบติดต่อบุคคลที่สามเพ่ือปฏิบัติงานการวัดผลหรือการประเมินผลที่

เกี่ยวข้องและต่อมาว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับผลของข้อมูลที่

ให้ความเช่ือมั่น ในกรณีเช่นน้ีตัวอย่างเช่น เม่ือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์อย่าง

ต่อเน่ืองกับผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาจสามารถจัดให้ผู้วัดผล

หรือ  ผู้ประเมินผลให้หนังสอืรับรองตามที่ร้องขอ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาจจะอยู่ใน

สถานะที่จะจัดหาหนังสือรับรองน้ันหากผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบสามารถท าได้ด้วย      

ความสมเหตุสมผล แต่ในกรณีอื่นอาจไม่สามารถท าได้ 

 ผู้ใช้ข้อมูลว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพให้ท างานเพ่ือให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผย

ต่อสาธารณชนแต่ไม่มีความสมัพันธก์บัผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในรูปแบบใด ๆ ที่จ าเป็นให้

ม่ันใจว่าจะมีผู้ให้หนังสอืรับรองตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพร้องขอ 

 งานที่ให้ความเช่ือม่ันที่จัดท าตามความต้องการของผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล กรณีน้ี

เกิดข้ึนเม่ือตัวอย่างเช่น งานที่ให้ความเช่ือม่ันท าข้ึนเพ่ือเป็นไปตามค าสั่งของศาล หรือ     

ผู้ประกอบวิชาชีพในภาครัฐที่ ถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือผู้มีอ านาจหน้าที่ เ พ่ือ

ปฏบัิติงานให้ความเช่ือมั่นนั้น 

ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนัน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานที่ต้องการเพ่ือ

ใช้สนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 66 ของ

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ีส าหรับกรณีที่กล่าวมาน้ี 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัทีใ่นเรือ่งทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 61) 

ก140. การพิจารณาเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ในเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันในบางงานอาจไม่มี      

ความเกี่ยวข้องเน่ืองจากลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ตัวอย่างเช่น เม่ืองานที่ให้ความเช่ือม่ัน

ก าหนดให้แสดงข้อสรุปเกี่ยวกับความถูกต้องของผลตอบแทนทางสถิติ ณ จุดหน่ึงของเวลา      

การเกิดเหตุการณ์ระหว่างจุดของเวลาและวันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจไม่ถูกกระทบจาก

ข้อสรุปหรือต้องการการเปิดเผยในผลตอบแทนหรือรายงานที่ให้ความเชื่อม่ัน 

ก141. ย่อหน้าที่ 61 ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ต้องรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามวิธีการเกี่ยวกับข้อมูล

ที่ให้ความเช่ือม่ันภายหลังจากวันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน อย่างไรกต็ามหากภายหลังจาก

วันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบวิชาชีพรู้ข้อเทจ็จริงที่ ถ้าหากรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว     

ณ วันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพปรับแก้รายงาน ผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจจ าเป็นต้องอธิบายเร่ืองดังกล่าวกับกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมหรือกระท าการอื่นที่

เหมาะสมส าหรับสถานการณ์ 
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ขอ้มูลอ่ืน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 62) 

ก142. หากผู้ประกอบวิชาชีพตรวจพบความไม่สอดคล้องที่เป็นสาระส าคัญหรือรับรู้เกี่ยวกับการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมตาม   

ความเหมาะสมรวมถึง ตัวอย่างเช่น 

 การร้องขอกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมในการปรึกษากับบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม 

 การได้มาซ่ึงค าปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกบัผลสบืเน่ืองของการกระท าที่แตกต่างกนั 

 การติดต่อสื่อสารกบับุคคลที่สาม (เช่น หน่วยงานก ากบัดูแล) 

 การระงับการออกรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

 การถอนตัวจากงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ในกรณีที่การถอนตัวสามารถท าได้ภายใต้

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 อธบิายถึงความไม่สอดคล้องที่มีสาระส าคัญในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

ค าอธิบายเกณฑที์ใ่ช ้(อ้างถึงย่อหน้าที่ 63) 

ก143. ค าอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิดที่ เกี่ยวกับข้อมูลที่ให้      

ความเช่ือม่ัน และมีความส าคัญโดยเฉพาะเม่ือมีข้อแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างเกณฑ์ที่

หลากหลายที่เกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ว่าอาจจะได้รับการปฏบัิติเช่นไรในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ก144. ค าอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันมีความเหมาะสมหากว่าข้อมูลที่ให้

ความเช่ือม่ันเป็นไปตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเกณฑ์ที่ใช้ซ่ึงมีประสทิธิผล  

ก145. ค าอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ซ่ึงประกอบด้วยเง่ือนไขที่คลุมเครือหรือภาษาที่จ ากัด เป็นค าอธิบายที่ไม่

เพียงพอเน่ืองจากค าอธิบายดังกล่าวอาจท าให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ ให้       

ความเช่ือมั่น (เช่น “ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นไปตามข้อก าหนดของ ฬอฮ เป็นส่วนใหญ่”) 

การใหข้อ้สรุปในงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐาน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12(ฌ) และ ย่อหนา้ที ่64) 

ก146. หลักฐานมีความจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ข้อสรุปและจัดท ารายงานที่ให้   

ความเช่ือมั่น หลักฐานมีลักษณะเป็นการรวบรวมและอาจได้รับจากการปฏบัิติตามวิธีการต่าง 

ๆ ระหว่างการปฏบัิติงานเป็นหลัก หลักฐานอาจจะรวมข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่นเช่นงานที่ให้

ความเช่ือม่ันที่เคยปฏิบัติมาก่อน (ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพก าหนดได้ว่าความเปล่ียนแปลงที่

เกิดข้ึนจากงานที่ท  ามาก่อนอาจมีผลกระทบต่อความเกี่ยวข้องกับงานในปัจจุบันหรือไม่) หรือ

วิธีปฏบัิติในการควบคุมคุณภาพของส านักงานส าหรับการรับงานใหม่และการรับงานต่อเน่ือง 

หลักฐานอาจมาจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอกกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม ข้อมูลอาจถูกใช้

เป็นหลักฐานอาจถูกจัดเตรียมโดยผู้เช่ียวชาญซ่ึงเป็นพนักงานหรือที่ว่าจ้างโดยกลุ่มบุคคลที่

เหมาะสมด้วย หลักฐานประกอบด้วยข้อมูลที่สนับสนุนและสอดคล้องกับลักษณะต่าง ๆ ของ
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ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน และข้อมูลที่อาจขัดแย้งกับลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ในบางกรณีการขาดข้อมูล (ตัวอย่างเช่น กลุ่มบุคคลที่เหมาะสมปฏิเสธที่จะจัดหาหนังสือ

รับรองตามที่ร้องขอ) อาจถูกใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพในการสร้างหลักฐาน ผลงานส่วนใหญ่

ของผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ข้อสรุปประกอบด้วยการได้มาซ่ึงหลักฐานและการประเมิน

หลักฐาน 

ก147. ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานมีความเกี่ยวข้องกัน ความเพียงพอเป็นการวัด

หลักฐานเชิงปริมาณ ปริมาณของหลักฐานที่ต้องการเป็นผลจากความเสี่ยงที่ข้อมูลที่ให้ความ

เช่ือม่ันจะแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (ความเสี่ยงย่ิงสูงย่ิงต้องการหลักฐานใน

ปริมาณมาก) และคุณภาพของหลักฐานดังกล่าว (คุณภาพย่ิงสูงย่ิงท าให้ต้องการหลักฐาน

น้อยลง) การได้มาซ่ึงหลักฐานในปริมาณที่มากข้ึนอาจไม่สามารถชดเชยหลักฐานที่มีคุณภาพ

ต ่าได้ 

ก148. ความเหมาะสมของการวัดคุณภาพของหลักฐานหมายถึงความเกี่ยวข้องและความน่าเช่ือถือ

ของหลักฐานในการสนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ ความน่าเช่ือถือของหลักฐานขึ้นอยู่

กบัแหล่งที่มาของหลักฐานและลักษณะของหลักฐานและข้ึนอยู่กับสถานการณ์เฉพาะที่ได้มาซ่ึง

หลักฐาน ความน่าเช่ือถือในหลายประเภทของหลักฐานสามารถท าให้เทยีบเคียงกันได้ อย่างไร

กดี็การท าให้เทียบเคียงกันน้ีข้ึนอยู่กับข้อยกเว้นที่ส าคัญ ถึงแม้ว่าเม่ือได้รับหลักฐานมาจาก

แหล่งภายนอก สถานการณ์อาจกระทบต่อความน่าเช่ือถือของหลักฐาน ตัวอย่างเช่น หลักฐาน

ที่ได้รับจากแหล่งภายนอกอาจไม่น่าเช่ือถือหากว่าแหล่งน้ันไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่อยู่บนพ้ืนฐาน

ของความเป็นจริง การท าให้หลักฐานเทยีบเคียงกนัด้านความน่าเช่ือถืออาจมีประโยชน์ดังน้ี 

 หลักฐานมีความน่าเช่ือถือมากกว่าเม่ือได้รับจากแหล่งภายนอกกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม 

 หลักฐานซ่ึงเกิดจากแหล่งภายในน่าเช่ือถือมากกว่าหากการควบคุมที่ เกี่ยวข้องมี

ประสทิธผิล 

 หลักฐานที่ได้รับโดยตรงโดยผู้ประกอบวิชาชีพ (ตัวอย่างเช่น การสังเกตการณ์การน า

การควบคุมมาปฏบัิติ) มีความน่าเช่ือถือมากกว่าหลักฐานที่ได้มาโดยอ้อมหรือโดยการ

อนุมาน (เช่น การสอบถามเกี่ยวกบัการปฏบัิติตามการควบคุม) 

 หลักฐานมีความน่าเช่ือถือมากกว่าเมื่อหลักฐานอยู่ในรูปแบบของการบันทกึ ไม่ว่าจะโดย

กระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยสื่ออื่น ๆ (เช่น การบันทึกข้อมูลการประชุมที่

เกดิขึ้นพร้อมกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไปมีความน่าเช่ือถือมากกว่าการบอกกล่าว

ด้วยวาจาภายหลังเกี่ยวกบัเร่ืองที่มีการประชุมกนั) 
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ก149. โดยทั่วไปผู้ประกอบวิชาชีพได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันที่มากขึ้นจากหลักฐานที่มีความสอดคล้องกันที่

ได้รับมาจากแหล่งที่ต่างกนัหรือจากลักษณะต่างกนัเมื่อเทยีบกบัการพิจารณาหลักฐานเดียวโดย

ล าพัง ย่ิงกว่าน้ันการได้มาซ่ึงหลักฐานจากแหล่งที่ต่างกันหรือลักษณะที่ต่างกันอาจบ่งช้ีว่า

หลักฐานรายการเดียวน้ันไม่น่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น ความสอดคล้องกันของข้อมูลที่ได้รับมา

จากแหล่งข้อมูลที่อสิระจากกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมอาจเพ่ิมความเช่ือม่ันให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพ

ในการได้มาซ่ึงหนังสือรับรองจากกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม  ในทางกลับกันเม่ือหลักฐานที่ได้รับ

จากแหล่งหน่ึงไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่ได้รับมาจากอีกแหล่งหน่ึง ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ตัดสนิว่าจะใช้วิธปีฏบัิติเพ่ิมเติมใดที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของหลักฐาน

น้ัน 

ก150. ในการได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ โดยทั่วไปแล้ว การได้รับความเช่ือมั่น

เกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่ครอบคลุมในช่วงเวลาหน่ึงยากกว่าการได้รับความเช่ือมั่น

เกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ณ จุดของเวลา ย่ิงไปกว่าน้ันข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการ

โดยทั่วไปมีความจ ากัดเฉพาะต่อช่วงเวลาที่ครอบคลุมโดยงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบ

วิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปเกี่ยวกบักระบวนการว่าจะมีความต่อเน่ืองในลักษณะที่ระบุถึงอนาคต 

ก151. หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอจะได้มาเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงข้อสรุปของผู้ประกอบ

วิชาชีพหรือไม่เป็นเร่ืองของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก152. ในบางสถานการณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่ได้มาซ่ึงความเพียงพอหรือความเหมาะสมของ

หลักฐานซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพได้คาดหวังที่จะได้มาจากวิธกีารที่วางแผนไว้ ในสถานการณ์เช่นน้ี 

ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่าหลักฐานที่ได้รับจากการปฏิบัติตามวิธีการไม่เพียงพอและไม่

เหมาะสมเพ่ือที่จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ 

 เพ่ิมขอบเขตการปฏบัิติงาน หรือ 

 ปฏิบัติวิธีการอื่นที่เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพว่ามีความจ าเป็นใน

สถานการณ์ 

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าข้างต้นได้ในสถานการณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถ

ได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือให้สามารถให้ข้อสรุป สถานการณ์เช่นน้ีอาจ

เกดิขึ้นถึงแม้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพอาจจะไม่ตระหนักถึงเร่ืองที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือ

ว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันอาจจะแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงในสาระส าคัญตามที่กล่าวไว้ใน     

ย่อหน้าที่ 49L 
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การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐาน (อา้งถึงย่อหนา้ที ่65) 

ก153. งานที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

ปฏิบัติตามวิธีการที่วางแผนไว้ หลักฐานที่ได้รับอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเปล่ียน

ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธีปฏิบัติที่ได้วางแผนไว้ ข้อมูลอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

สนใจซ่ึงอาจต่างอย่างมีนัยส าคัญจากข้อมูลที่คาดการณ์และข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตาม

แผน ตัวอย่างเช่น 

 ขอบเขตของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพระบุอาจเปล่ียน      

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของ

แหล่งข้อมูลเฉพาะแหล่ง 

 ผู้ประกอบวิชาชีพอาจรับรู้ถึงข้อแตกต่างในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือความไม่สอดคล้องหรือ

หลักฐานที่ขาดหายไป 

 หากผู้ประกอบวิชาชีพวิเคราะห์เปรียบเทยีบตลอดการปฏบัิติงาน ผลของวิธีการวิเคราะห์

อาจบ่งช้ีว่ามีความเสี่ยงที่ไม่ได้รับรู้มาก่อนที่ ข้อมูลจะแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ในสถานการณ์เช่นน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นที่จะต้องประเมิน           

การปฏบัิติงานที่วางแผนไว้อกีคร้ัง 

ก154. ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงประกอบเป็นหลักฐานที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ดังน้ี 

 ความมีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงที่อาจเกิดข้ึนและความน่าจะเป็น

ของผลกระทบที่มีสาระส าคัญไม่ว่าแต่ละรายการหรือผลรวมกับการแสดงข้อมูลขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอื่นที่อาจเกดิข้ึนเกี่ยวกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 ประสิทธิผลของกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 ประสบการณ์ที่ได้รับจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ปฏบัิติในอดีตเกี่ยวกับการแสดงข้อมูล

ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่อาจจะเกดิข้ึนที่คล้ายคลึงกนั 

 ผลจากการปฏบัิติตามวิธีการ รวมถึงวิธีการดังกล่าวสามารถระบุถึงการแสดงข้อมูลขัด

ต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ 

 แหล่งข้อมูลและความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่มีอยู่ 

 ความน่าเช่ือถือของหลักฐาน 

 ความเข้าใจเกี่ยวกบักลุ่มบุคคลที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อม 
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การจ ากดัขอบเขต (อ้างถึงย่อหน้าที่ 26 และ 66) 

ก155. การจ ากดัขอบเขตอาจเกดิขึ้นจาก 

(ก) สถานการณ์ที่เกินกว่าการควบคุมของกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เอกสาร

หลักฐานที่ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่ามีความจ าเป็นในการตรวจทานอาจจะถูกท าลาย

โดยบังเอญิ 

(ข) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัลักษณะ ระยะเวลาของงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น 

กระบวนการทางกายภาพที่ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่จะเข้าสังเกต

อาจเกดิขึ้นก่อนการรับงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ค) ข้อจ ากัดที่ก  าหนดโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล หรือผู้ว่าจ้างงาน    

ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น อาจจะท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถปฏบัิติตาม

วิธีการที่ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อสถานการณ์ ข้อจ ากัดประเภทน้ี

อาจจะมีข้อบ่งช้ีอื่นส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน เช่น การพิจารณาความเสี่ยงของงานที่

ให้ความเช่ือมั่น การรับงานและการรับงานต่อเน่ืองของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก156. การไม่สามารถปฏบัิติตามวิธกีารเฉพาะอาจจะไม่ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการจ ากัดขอบเขตหาก

ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยการปฏบัิติตามวิธีการ

ที่เป็นทางเลือกอื่น 

ก157. โดยค าจ ากัดความแล้ววิธีปฏิบัติที่น ามาใช้กับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดถูกจ ากัด        

เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติที่มีความจ าเป็นต่องานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล 

ข้อจ ากัดที่รับรู้ก่อนการตอบรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวข้องกับการพิจารณาในการแสดงให้

เหน็ว่า เงื่อนไขเบ้ืองต้นก่อนการรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันมีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะงานที่ให้ความ

เช่ือมั่นแสดงลักษณะของการเข้าถึงหลักฐานหรือไม่  (ดูย่อหน้าที่  24(ข)(4)) และมี

วัตถุประสงค์ที่สมเหตุผล (ดูย่อหน้าที่ 24(ข)(6))  หากมีข้อจ ากดัเพ่ิมเติมที่ถูกจ ากัดโดยกลุ่ม

บุคคลที่เหมาะสมภายหลังจากที่มีการตอบรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด อาจเป็น      

การเหมาะสมที่จะถอนตัวจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันในกรณีที่การถอนตัวน้ันสามารถท าได้ตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

การจดัท ารายงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ 

รูปแบบรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 67-68) 

ก158. การแสดงข้อสรุปโดยวาจาและรูปแบบอื่นๆ โดยไม่มีรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรสนับสนุน

สามารถท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ด้วยเหตุผลน้ีผู้ประกอบวิชาชีพไม่รายงานโดยวาจาหรือ 

การใช้สัญลักษณ์โดยปราศจากการน าเสนอรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่

ชัดเจนที่พร้อมแสดงได้เมื่อมีการเสนอรายงานโดยวาจาหรือมีการใช้สัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น

สัญลักษณ์ที่สามารถเช่ือมโยงไปยังรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อยู่บน

เครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 
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ก159. มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้มีรูปแบบการรายงานมาตรฐานส าหรับ

งานที่ให้ความเช่ือมั่นทุกประเภทแต่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานซ่ึงต้องรวมอยู่ในรายงานที่

ให้ความเช่ือมั่นไว้ รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต้องถูกปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ

งานแต่ละงานโดยเฉพาะ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจใช้หัวข้อ เลขที่ย่อหน้า อุปกรณ์การพิมพ์ เช่น 

อักษรที่เป็นตัวหนา และการใช้เทคนิคอื่นๆ ในการเพ่ิมความชัดเจนและความง่ายต่อการอ่าน

รายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

ก160. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจเลือกรูปแบบการรายงาน “แบบสั้น” หรือ “แบบยาว” ช่วยในการสื่อสาร

ที่มีประสิทธิผลกับผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงาน โดยปกติรายงาน “แบบสั้น” มีเพียงองค์ประกอบ

พ้ืนฐานเท่าน้ัน ส่วนรายงาน “แบบยาว” รวมถึงข้อมูลและค าอธิบายอื่นซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อ

ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากองค์ประกอบพ้ืนฐานแล้วรายงานแบบยาวอาจบรรยาย

รายละเอียดข้อตกลงในการรับงาน เกณฑ์ที่ใช้ ประเดน็ที่พบเกี่ยวกับงาน รายละเอียดของ

คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้   

ความเช่ือม่ัน การเปิดเผยเกี่ยวกับระดับสาระส าคัญ และในบางกรณีรวมถึงข้อแนะน า          

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพบว่าเป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาถึงความส าคัญในการให้ข้อมูลเหล่าน้ี

เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ ย่อหน้าที่ 68 ก าหนดว่าข้อมูลเพ่ิมเติมจะต้อง

แสดงแยกจากข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพโดยชัดเจนและให้ถ้อยค าในรูปแบบที่ชัดเจนว่าไม่

มุ่งหมายที่จะเบ่ียงเบนจากข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ 

เน้ือหารายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่  

ช่ือรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ก)) 

ก161. ช่ือรายงานที่เหมาะสมช่วยระบุลักษณะของรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นและแยกรายงานดังกล่าว

ออกจากรายงานที่เผยแพร่โดยผู้อื่น ตัวอย่างเช่นผู้ที่ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณเช่นเดียวกบัผู้ประกอบวิชาชีพ 

ผู้รับรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ข)) 

ก162. ผู้รับรายงานระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ซ่ึงถูกระบุไว้ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นโดยตรง 

รายงานที่ให้ความเช่ือมั่นระบุถึงผู้รับรายงานซ่ึงอาจเป็นผู้ว่าจ้าง แต่บางกรณีอาจเป็นผู้ใช้ข้อมูล

อื่น 

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ค)) 

ก163. ในกรณีที่เหมาะสม การระบุและค าอธิบายข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน และเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน

อาจรวมถึง 

 เวลาขณะใดขณะหน่ึง หรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงเกี่ยวข้องกับการวัดผลหรือ       

การประเมินผลในเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 
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 ช่ือของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือส่วนประกอบของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบซ่ึงเกี่ยวข้องกับเร่ือง

ที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 ค าบรรยายลักษณะเฉพาะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงผู้ใช้

ข้อมูลควรทราบ  และผลที่ลักษณะดังกล่าวอาจมีอิทธิพลต่อความแม่นย าของ  

การประเมินผลหรือการวัดผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้หรือ   

ความน่าเช่ือถอืของหลักฐานที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น 

o ระดับของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันว่าเป็นแบบเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ เป็นแบบ

รูปธรรมหรือนามธรรม หรือ เป็นแบบข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลพยากรณ์ 

o การเปล่ียนแปลงในเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือสถานการณ์อื่นของงานซ่ึงกระทบต่อ

ความสามารถในการเปรียบเทยีบได้ของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันจากช่วงเวลาหน่ึงไปยัง

ช่วงเวลาถัดไป 

เกณฑท์ี่ใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ง)) 

ก164. รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันระบุเกณฑ์ที่ใช้ต่อเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันที่ถูกวัดผลหรือประเมินผล

เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจเกณฑ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุป รายงานที่ให้ความเช่ือมั่นอาจรวม

เกณฑท์ี่ใช้หรืออ้างถึงเกณฑท์ี่ใช้หากเกณฑท์ี่ใช้ได้ถูกรวมอยู่ในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันหรือหาก

เกณฑ์ที่ใช้มีอยู่ในแหล่งที่เข้าถึงได้ ในสถานการณ์เหล่าน้ีอาจเกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบั 

 แหล่งที่มาของเกณฑ์ที่ใช้ และเกณฑ์ที่ใช้ถูกรวบรวมในกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือ

เผยแพร่โดยหน่วยงานที่มีอ านาจหรือเป็นที่ รู้จักในการเป็นผู้เช่ียวชาญซ่ึงปฏิบัติตาม

กระบวนการที่มีความโปร่งใสหรือไม่ ซ่ึงกคื็อเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในบริบทของเร่ืองที่ให้

ความเช่ือมั่นหรือไม่ (หากไม่มีเกณฑ์ดังกล่าว ให้อธิบายว่าเกณฑ์น้ันถูกพิจารณาว่า

เหมาะสมอย่างไร) 

 วิธกีารวัดผลหรือประเมินผลที่ใช้เม่ือเกณฑท์ี่ใช้ให้ทางเลือกในการวัดผลหรือประเมินผลหลายวิธ ี

 การตีความที่มีนัยส าคัญในการน าเอาเกณฑม์าใช้ในสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 มีการเปล่ียนแปลงในวิธกีารวัดผลหรือประเมินผลที่ใช้หรือไม่ 

ข้อจ ากดัสบืเน่ือง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(จ)) 

ก165. ในบางกรณีข้อจ ากัดสืบเน่ืองอาจถูกคาดการณ์และเป็นที่เข้าใจของผู้ใช้ข้อมูลของรายงานที่ให้

ความเช่ือม่ัน  ในกรณีอื่น ๆ อาจเป็นการเหมาะสมที่จะอ้างถึงข้อจ ากัดสืบเน่ืองเหล่าน้ันใน

รายงานที่ให้ความเช่ือมั่น ตัวอย่างเช่น ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องกับความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายใน อาจเป็นการเหมาะสมที่จะบันทกึว่าการประเมินประสิทธิผล

ในอดีตไม่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาในอนาคต เน่ืองจากความเสี่ยงที่ว่าการควบคุมภายในอาจไม่

เพียงพอเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข หรือระดับการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ

อาจจะน้อยลง 
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วัตถุประสงค์เฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ฉ)) 

ก166. ในบางกรณีเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันอาจถูกออกแบบ

ส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานก ากับดูแลอาจก าหนดให้กิจการบางกิจการ

ใช้เกณฑ์เฉพาะที่ถูกออกแบบตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานก ากับดูแล ดังน้ันเพ่ือหลีกเล่ียง

ความเข้าใจผิด ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเตือนผู้อ่านในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันถึงข้อเทจ็จริงที่ว่า

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่นนั้นอาจไม่เหมาะสมกบัวัตถุประสงค์อื่น 

ก167. นอกจากการเตือนผู้ใช้ ข้อมูลโดยย่อหน้าที่  69(ฉ) ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณา          

ความเหมาะสมที่จะระบุว่ารายงานที่ให้ความเช่ือมั่นมีจุดมุ่งหมายส าหรับผู้ใช้เป็นการเฉพาะ

เทา่นั้น ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน เช่น กฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศ

น้ัน ๆ สิ่งน้ีอาจบรรลุวัตถุประสงค์โดยการจ ากัดการเผยแพร่หรือการใช้รายงานที่ให้ความ

เช่ือมั่น ถึงแม้ว่ารายงานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจจะถูกจ ากัดด้วยวิธีน้ี การขาดการจ ากัดเกี่ยวกับ

ผู้ใช้ข้อมูลหรือวัตถุประสงค์เฉพาะไม่ได้บ่งช้ีว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นของผู้

ประกอบวิชาชีพอันเน่ืองมาจากผู้ใช้เหล่าน้ันหรือวัตถุประสงค์เหล่าน้ัน ความรับผิดชอบทาง

กฎหมายจะเกดิข้ึนหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ทางกฎหมายของแต่ละกรณีและประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ช)) 

ก168. การระบุความรับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องแจ้งผู้ใช้ข้อมูลให้ทราบว่า ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบมี        

ความรับผิดชอบต่อเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน และผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลมีความรับผิดชอบต่อ

การวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันกับเกณฑ์ที่ใช้ และบทบาทของผู้ประกอบ

วิชาชีพคือการแสดงข้อสรุปอย่างอสิระต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

การปฏบัิติตามงานที่ให้ความเช่ือม่ันตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) และ 

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ือง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ซ))   

ก169. ในกรณีที่มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ือง ถูกน ามาใช้กับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน

บางส่วน อาจเป็นการเหมาะสมที่จะอ้างถึงมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ืองน้ันและ

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันฉบับน้ี 

ก170. ข้อความที่ประกอบด้วยลักษณะที่คลุมเครือและภาษาที่จ ากัด (เช่น “งานที่ให้ความเช่ือม่ัน

ได้รับการปฏบัิติโดยอ้างถึงมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันรหัส 3000”) อาจท าให้ผู้ใช้รายงาน

ที่ให้ความเช่ือมั่นเข้าใจผิด 
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ข้อก าหนดด้านการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ฌ)) 

ก171. ข้อความต่อไปนี้แสดงให้เหน็ถึงข้อความในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องกบัข้อก าหนด

ด้านการควบคุมคุณภาพ 

ส านักงานปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 และด ารงไว้ซ่ึงระบบ    

การควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ได้รับการบันทึกเกี่ยวกับ

การปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ กฎหมายข้อบังคับและ

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

การปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณเกี่ยวกบัความเป็นอสิระและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ญ)) 

ก172. ข้อความต่อไปน้ีแสดงให้เหน็ถึงข้อความในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิติ

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

 ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นอิสระและข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณอื่นตามข้อก าหนดจรรยาบรรณและคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ซ่ึงใช้เป็น

หลักเกณฑพ้ื์นฐานส าหรับความซ่ือสตัย์สจุริต ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถทาง

วิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพ 

การสรุปงานที่ปฏบัิติ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6 และ 69(ฎ) 

ก173. การสรุปงานที่ปฏิบัติ ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ งานที่ ให้         

ความเช่ือมั่นหลายงานมีความแตกต่างในวิธีปฏิบัติอย่างไม่สิ้ นสุดที่เป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี 

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบั ติ เ ป็นการยากที่ จะสื่ อสารอย่างชัดแจ้งและไม่คลุมเครือ              

การประกาศใช้มาตรฐานหรือแนวทางอื่นของสภาวิชาชีพบัญชีอาจมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบ

วิชาชีพในการจัดท าการสรุปงานที่ปฏบัิติ 

ก174. กรณีที่ไม่มีมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ืองให้แนวทางหรือวิธีปฏบัิติส าหรับเร่ืองที่

ให้ความเช่ือม่ันน้ัน การสรุปอาจรวมการอธบิายที่มีรายละเอยีดมากข้ึนถึงงานที่ปฏบัิติ อาจเป็น

การเหมาะสมที่จะรวมถึงการสรุปข้อความว่างานที่ปฏบัิติรวมถึงการประเมินผลความเหมาะสม

ของเกณฑท์ี่ใช้ 

ก175. ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด การสรุปงานที่ปฏิบัติน้ันโดยทั่วไปมีรายละเอียดมากกว่า

การสรุปงานที่ปฏิบัติส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลและระบุถึงข้อจ ากัด

เกี่ยวกับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธีปฏบัิติ สาเหตุเน่ืองมาจากการตระหนักถึงลักษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตวิธีปฏิบัติที่ใช้มีความจ าเป็นในการเข้าใจข้อสรุปในรูปแบบของ       
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การแสดงว่า “จากวิธีการที่ปฏบัิติ ผู้ประกอบวิชาชีพพบเร่ืองที่มีสาระส าคัญที่ท  าให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพเช่ือว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่” นอกจากน้ีอาจเป็นการเหมาะสมที่จะระบุเพ่ิมเติมในการสรุปงานที่ปฏบัิติเกี่ยวกับวิธี

ปฏบัิติเฉพาะซ่ึงอาจจะไม่ได้น ามาปฏบัิติ ซ่ึงโดยทั่วไปวิธีเหล่าน้ีจะน ามาใช้ปฏบัิติในกรณีงานที่

ให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล อย่างไรกด็ีการระบุวิธีปฏิบัติต่าง ๆ โดยครบถ้วนอาจ

เป็นไปไม่ได้เน่ืองจากข้อก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเข้าใจและการพิจารณาความเสี่ยงของ

งานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันน้อยกว่างานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล 

ก176. ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการก าหนดระดับรายละเอียดส าหรับการแสดงการสรุปงานที่ปฏบัิติอาจ

รวมถึง 

 สถานการณ์เฉพาะของกิจการ (ตัวอย่างเช่น ลักษณะที่แตกต่างของกิจกรรมของกิจการ

เมื่อเปรียบเทยีบกบัลักษณะทั่วไปในอุตสาหกรรม) 

 สถานการณ์เฉพาะของงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและขอบเขตวิธปีฏบัิติ 

 การคาดหวังของผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับรายละเอียดในการรายงานโดยเทียบกับสิ่งที่

ปฏบัิติกนัทั่วไป หรือตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ก177. การสรุปควรท าเป็นลายลักษณ์อักษรแบบที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงที่ท  าให้ผู้ใช้ข้อมูล

เข้าใจงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพท าที่เป็นเกณฑ์ในการให้ข้อสรุป ในกรณีส่วนใหญ่การสรุปจะไม่

รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดในการปฏิบัติงานที่วางแผนไว้ แต่ในทางกลับกันการสรุปไม่ควร

สรุปสั้นจนเกนิไปจนท าให้ก ากวม หรือเขียนในรูปแบบที่เกนิความเป็นจริงหรือเป็นการตกแต่ง  

 ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12(ก)(2)(ก) และ 69(ฏ)) 

ก178. ตัวอย่างข้อสรุปที่แสดงในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลรวมถึง 

 กรณีแสดงในรูปแบบของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑ์ที่ใช้ “ในความเห็นของ

ข้าพเจ้า กจิการปฏบัิติตามกฎหมาย ฬอฮ ในสาระส าคัญ” 

 กรณีแสดงในรูปแบบของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑ์ที่ใช้ “ในความเห็นของ

ข้าพเจ้า ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตของกิจการจัดท าอย่างเหมาะสมตาม

เกณฑ ์ฬอฮ ในสาระส าคัญ”  

 กรณีแสดงในรูปแบบรายงานที่จัดท าข้ึนโดยกลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบ “ในความเหน็ของ

ข้าพเจ้า รายงานของ [กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม] ที่กล่าวว่ากิจการได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ฬอฮ แสดงถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ” หรือ “ในความเหน็ของข้าพเจ้า รายงาน

ของ [กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม] ที่กล่าวว่าดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความส าเรจ็ของงานแสดง

ตามเกณฑ ์ฬอฮ แสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ” 
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ก179. ผู้ประกอบวิชาชีพแจ้งให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบบริบทซ่ึงข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพจะถูกน าไปใช้ เมื่อ

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันรวมถึงการอธิบายลักษณะเฉพาะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงผู้ใช้ข้อมูล

ควรค านึงถึง ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพอาจรวมถึงข้อความเช่น “ข้อสรุปได้รับการแสดงตาม

เกณฑข์องเร่ืองที่แสดงไว้ในส่วนอื่นในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ” 

ก180. ตัวอย่างข้อสรุปที่แสดงในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดัรวมถึง 

 กรณีแสดงในรูปแบบของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑ์ที่ใช้ “จากการปฏบัิติงานและ

หลักฐานที่ได้รับ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่า [กิจการ] ไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย 

ฬอฮ ในสาระส าคัญ” 

 กรณีแสดงในรูปแบบของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑ์ที่ใช้ “จากการปฏิบัติงาน

และหลักฐานที่ได้รับ ข้าพเจ้าไม่คาดว่ามีการแก้ไขที่มีสาระส าคัญที่จ าเป็นในการประเมิน

ดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความส าเรจ็ตามเกณฑ ์ฬอฮ”  

 กรณีแสดงในรูปแบบรายงานที่ จัดท า ข้ึนโดยกลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบ “จากการ

ปฏบัิติงานและหลักฐานที่ได้รับ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่ารายงานของ [กลุ่ม

บุคคลที่เหมาะสม] ที่กล่าวว่า [กิจการ]  ปฏิบัติตามกฎหมาย ฬอฮ ไม่ได้แสดงอย่าง

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ” 

ก181. รูปแบบของการแสดงอาจจะมีประโยชน์ต่อเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน เช่น ใช้รูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึงหรือใช้รวมกนัหลายรูปแบบดังต่อไปนี้  

 ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับการปฏบัิติตามกฎและข้อบังคับ – “ได้ปฏบัิติตาม” 

หรือ “เป็นไปตาม” 

 ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันเม่ือเกณฑ์ที่ใช้อธิบายวิธีการปฏิบัติในการจัดเตรียมหรือ

การน าเสนอข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน – “จัดท าอย่างเหมาะสม” 

 ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันเม่ือหลักเกณฑ์ของการแสดงรายการที่ถูกต้องตามควรที่

รวมอยู่ในเกณฑท์ี่ใช้ – “แสดงถูกต้องตามที่ควร” 

ก182. การมีช่ือวรรคส าหรับย่อหน้าหรือวรรคที่มีข้อสรุปในรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไป และเร่ืองที่เป็นเหตุ

แห่งการเปล่ียนแปลงข้อสรุป ช่วยให้รายงานที่ให้ความเช่ือมั่นสามารถเข้าใจได้ ตัวอย่างของช่ือ

วรรคเช่น “ข้อสรุปแบบมีเง่ือนไข” “ข้อสรุปว่าไม่ถูกต้อง” หรือ “การไม่ให้ข้อสรุป” และ “เกณฑ์

ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข” “เกณฑใ์นการให้ข้อสรุปว่าไม่ถูกต้อง” ตามความเหมาะสม 

ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ฐ)) 

ก183. ลายมือช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพ อาจเป็นช่ือของส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ช่ือบุคคลของ

ผู้ประกอบวิชาชีพหรือทั้งสองช่ือตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ ย่ิงไปกว่าน้ันลายมือช่ือ

ของผู้ประกอบวิชาชีพในบางประเทศผู้ประกอบวิชาชีพอาจจะถูกก าหนดให้แสดงข้อความใน

รายงานที่ให้ความเช่ือมั่นของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาชีพหรือเลขทะเบียนที่

ได้จากองค์กรซ่ึงให้ใบอนุญาตตามความเหมาะสมในประเทศนั้น ๆ 
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วันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 69(ฑ)) 

ก184. การแสดงวันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นเป็นการแจ้งผู้ใช้ข้อมูลว่าผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณา

ผลกระทบของเหตุการณ์ต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและต่อรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกิดข้ึน

จนถึงวันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

การอ้างถึงผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 70) 

ก185. ในบางกรณีกฎหมายและข้อบังคับอาจก าหนดการอ้างถึงผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น ตัวอย่างเช่น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เร่ือง       

ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ อาจเป็นการเหมาะสมส าหรับสถานการณ์อื่น เช่น เพ่ือ

อธิบายลักษณะของการเปล่ียนแปลงข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือเมื่อผลงานของ

ผู้เช่ียวชาญเป็นส่วนประกอบของสิ่งที่ตรวจพบที่รวมไว้ในรายงานแบบยาว 

ก186. อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบเพียงผู้เดียวในข้อสรุปที่แสดง และ           

ความรับผิดชอบน้ันไม่ลดลงโดยการใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ ดังน้ันหาก

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันอ้างถึงผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อความที่รายงานไม่ได้แสดง

นัยว่าความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการแสดงข้อสรุปลดลงเน่ืองจากการน า

ผู้เช่ียวชาญมาเกี่ยวข้อง  

ก187. การอ้างถึงโดยทั่วไปในรายงานแบบยาวส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ได้รับการปฏิบัติโดย

บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมรวมถึงผู้เช่ียวชาญในเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและผู้เช่ียวชาญ

ด้านการให้ความเช่ือมั่นมักจะไม่ถูกเข้าใจผิดว่าความรับผิดชอบลดลง ความเป็นไปได้ในความ

เข้าใจผิดจะเพ่ิมข้ึนในกรณีของรายงานแบบสั้นซ่ึงสามารถแสดงข้อมูลทางบริบทที่สั้น หรือเมื่อ

ผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพอ้างช่ือ ดังน้ันข้อความเพ่ิมเติมอาจมีความจ าเป็นในกรณี

เช่นนี้ เพ่ือป้องกนัรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่จะส่อนัยว่าความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ

ต่อการแสดงข้อสรุปน้ันลดลงเน่ืองจากการน าผู้เช่ียวชาญมาเกี่ยวข้อง 

ขอ้สรุปอย่างไม่มีเงือ่นไขและขอ้สรุปแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป (อา้งถงึย่อหนา้ที ่74-77 และ ภาคผนวก) 

ก188. การแผ่กระจาย อธิบายถึงผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

หรือความเป็นไปได้ที่จะเกดิผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

(ถ้ามี) ซ่ึงจะไม่ถูกค้นพบเน่ืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ ผลกระทบที่แผ่กระจายไปยังข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจเย่ียง           

ผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ รายการซ่ึง 

(ก) ไม่จ ากดัตามลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ข) ถ้าจ ากดัตามลักษณะเฉพาะ แสดงถึงสดัส่วนที่ส าคัญต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ค) เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลท าความเข้าใจต่อ

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่น 
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ก189. ลักษณะของเร่ืองและดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการแผ่กระจายของผลกระทบ

หรือผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ส่งผลต่อประเภทของข้อสรุปที่จะแสดง  

ก190. ตัวอย่างข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข ข้อสรุปว่าไม่ถูกต้อง และการไม่แสดงข้อสรุป มีดังต่อไปนี้  

 ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข (ตัวอย่างส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดและมีการแสดง 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ) – “จากการปฏบัิติงานและหลักฐานที่ได้รับ 

ยกเว้นผลกระทบจากเร่ืองที่แสดงไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่า รายงานของ [กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม] ที่กล่าวว่า

กจิการได้ปฏบัิติตามกฎหมาย ฬอฮ ไม่ได้แสดงไว้อย่างถูกต้องตามควรในสาระส าคัญ” 

 ข้อสรุปว่าไม่ถูกต้อง (ตัวอย่างส าหรับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญและแผ่กระจายส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลและงานที่ให้

ความเช่ือมั่นอย่างจ ากัด) “เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงข้อสรุปว่าไม่

ถูกต้องมีนัยส าคัญ รายงานของ [กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม] ที่กล่าวว่า กิจการได้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ฬอฮ ไม่ได้แสดงไว้อย่างถูกต้องตามควรในสาระส าคัญ” 

 การไม่ให้ข้อสรุป (ตัวอย่างของการจ ากัดขอบเขตที่มีสาระส าคัญและแผ่กระจายส าหรับ

งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลและงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด) - 

“เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุปมีนัยส าคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถ

หาหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือให้ข้อสรุปต่อรายงานของ [กลุ่มบุคคลที่

เหมาะสม] ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่ให้ข้อสรุปต่อรายงานดังกล่าว” 

ก191. ในบางกรณีผู้วัดผลและผู้ประเมินผลอาจระบุและอธิบายได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้

ความเช่ือม่ันที่แสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น ในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลอาจอธิบายอย่าง

ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ในสถานการณ์น้ี      

ย่อหน้าที่ 76 ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องท าให้ผู้ใช้ข้อมูลสนใจต่อค าอธิบายเกี่ยวกับ    

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญโดยการแสดงข้อสรุปที่มีเง่ือนไขหรือ         

ข้อสรุปว่าไม่ถูกต้องหรือโดยการแสดงข้อสรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขแต่เน้นเร่ืองน้ัน ๆ โดยการ   

อ้างถึงในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นเป็นการเฉพาะ 

ความรบัผดิชอบในการติดต่อสือ่สาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 78) 

ก192. เร่ืองที่อาจเหมาะสมที่จะติดต่อสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล ผู้ว่า

จ้างงานหรือบุคคลอื่นรวมถึงการทุจริต การสงสัยว่าทุจริต และการไม่เที่ยงตรงในการจัดท า

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 
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การจดัท าเอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 79-83) 

ก193. การจัดท าเอกสารหลักฐานรวมถึงการบันทกึเหตุผลของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกบัเร่ืองที่ส าคัญซ่ึงต้อง

ใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและข้อสรุปที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีค าถามที่ยากเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือ

การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ การจัดท าเอกสารหลักฐานรวมถึงข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องซ่ึงผู้

ประกอบวิชาชีพรับรู้ในช่วงเวลาที่ให้ข้อสรุปอาจช่วยในการแสดงความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก194. ระหว่างการปฏิบัติงานอาจไม่มีความจ าเป็นหรือเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะจัดท าเอกสาร

หลักฐานทุกเร่ืองที่ได้รับการพิจารณาหรือทุกเร่ืองที่มีการใช้วิจารณญาณเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ        

ย่ิงไปกว่าน้ัน อาจไม่มีความจ าเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะแยกการจัดท าเอกสารหลักฐานการปฏบัิติ

ตามเร่ืองน้ัน ๆ (เช่นรายการตรวจทาน) ซ่ึงการปฏบัิติตามน้ันได้แสดงให้เหน็โดยเอกสารหลักฐานที่

รวมอยู่ในแฟ้มงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบวิชาชีพไม่จ าเป็นต้องรวมกระดาษท าการที่ถูกเปล่ียน

แทนที่แสดงความคิดเบ้ืองต้นที่ไม่สมบูรณ์ ส าเนาเอกสารหลักฐานก่อนการถูกแก้ไขโดยการพิสูจน์

อกัษรหรือข้อผิดพลาดอื่น และส าเนาเอกสารหลักฐานไว้ในแฟ้มงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ก195. ในการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินขอบเขตของเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดท า

และเกบ็รักษา ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะให้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ

อีกคนหน่ึงซ่ึงไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันมาก่อน เกี่ยวกับงานที่ได้ปฏิบัติ

และหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในการตัดสินใจหลัก (แต่ไม่ใช่รายละเอียดของลักษณะของงานที่ ให้          

ความเช่ือมั่น) เน่ืองจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่นอาจสามารถได้มาซ่ึงความเข้าใจในรายละเอียดของ

ลักษณะงานที่ให้ความเช่ือม่ันโดยการปรึกษาหารือกบัผู้ประกอบวิชาชีพผู้จัดท าเอกสารหลักฐานน้ัน 

ก196. การจัดท าเอกสารหลักฐานอาจรวมถึงการบันทกึ เช่น 

 ลักษณะของรายการเฉพาะหรือเร่ืองเฉพาะที่ได้รับการทดสอบ 

 ผู้ปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันและวันที่ที่ปฏบัิติงานเสรจ็สิ้น และ 

 ผู้สอบทานงานที่ให้ความเช่ือม่ันและวันที่ตลอดจนขอบเขตของการสอบทาน 

 การปรึกษาหารือเร่ืองที่ส าคัญกับกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมและบุคคลอื่น รวมถึงลักษณะของ

เร่ืองที่มีความส าคัญที่มีการปรึกษาหารือ ผู้ที่ปรึกษาหารือ และวันที่ที่มีการปรึกษาหารือ 

ก197. การจัดท าเอกสารหลักฐานอาจรวมถึงการบันทกึ เช่น 

 ประเดน็ที่ถูกระบุเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง และ

ประเดน็ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างไร 

 ข้อสรุปในการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความเป็นอิสระซ่ึงใช้ปฏิบัติกับเร่ืองที่ ให้      

ความเช่ือม่ัน และการปรึกษาหารือที่เกี่ยวข้องกบัส านักงานซ่ึงสนับสนุนข้อสรุปเหล่านั้น 

 ข้อสรุปที่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าในการรับงานคร้ังแรกและการรับงานต่อเน่ือง

และงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 ลักษณะและขอบเขตตลอดจนข้อสรุปที่ได้จากการปรึกษาหารือระหว่างการปฏบัิติงานที่ให้

ความเช่ือมั่น 
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การรวบรวมแฟ้มงานขัน้สดุทา้ย  

ก198. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพ หรือข้อก าหนดตาม

กฎหมายและข้อบังคับซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1) 

ก าหนดให้ส านักงานต้องก าหนดนโยบายและวิธปีฏบัิติเกี่ยวกบัการรวบรวมแฟ้มงานข้ันสุดท้าย

ให้เสรจ็สมบูรณ์ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับเวลา
7
 ก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการรวบรวมแฟ้ม

งานขั้นสดุท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์โดยทั่วไปไม่ควรเกนิ 60 วันภายหลังจากวันที่ในรายงาน
8
 

ก199. การรวบรวมแฟ้มงานขั้นสุดท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์ภายหลังจากวันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น

เป็นกระบวนการจัดการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามวิธีการใหม่หรือการได้มาซ่ึงข้อสรุป

ใหม่ อย่างไรกต็ามอาจมีการปรับเปล่ียนเอกสารหลักฐานของงานระหว่างกระบวนการรวบรวม

แฟ้มงานข้ันสุดท้ายได้ หากการปรับเปล่ียนน้ันเป็นลักษณะของการจัดการ ตัวอย่างของ     

การปรับเปล่ียนดังกล่าวรวมถึง 

 การลบหรือทิ้งเอกสารหลักฐานที่ถูกเปล่ียนแทนแล้ว 

 การจัดล าดับ การจัดเรียงและการอ้างองิระหว่างเอกสารหลักฐาน 

 การลงลายมือช่ือบนรายการตรวจทานช่วงเสรจ็สิ้นงานที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการรวบรวมแฟ้มงาน 

 การจดบันทกึหลักฐานที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับ ได้ปรึกษาหารือและได้รับความเหน็ชอบ

จากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานก่อนวันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

ก200. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (หรือข้อก าหนดของประเทศที่เป็นไปตามมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1) ก าหนดให้ส านักงานจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงนโยบายและวิธีปฏบัิติ

ในการจัดเกบ็เอกสารหลักฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน
9
 โดยทั่วไปต้องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจาก

วันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น
10

 

 

  

                                                           
7
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 45 

8
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ ก54 

9
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 47 

10
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ ก61 
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ภาคผนวก 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 2 และ ก8 และ ก11 และ ก16 และ ก36-ก38) 
 

บทบาทและความรบัผดิชอบ 
 

  

 
 

1. งานที่ให้ความเช่ือม่ันทุกงานประกอบไปด้วยอย่างน้อยสามกลุ่ม คือ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ ผู้

ประกอบวิชาชีพ และผู้ใช้ข้อมูล ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน บทบาทหน้าที่ของ

ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลอาจแยกจากผู้ว่าจ้างงานได้ 

2. แผนภาพด้านบนแสดงความเกี่ยวข้องของบทบาทของกลุ่มบุคคลในงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

(ก) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ข) ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลใช้เกณฑ์ในการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันอันเป็น

ผลมาจากข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ค) ผู้ว่าจ้างงานตกลงในข้อตกลงการรับงานกบัผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ง) ผู้ประกอบวิชาชีพได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือแสดงข้อสรุปที่ถูกออกแบบในการเพ่ิม

ระดับความเช่ือมั่นของผู้ใช้ข้อมูลนอกเหนือจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(จ) ผู้ใช้ข้อมูลตัดสนิใจบนข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ใช้ข้อมูลอาจเป็นบุคคลกลุ่มบุคคล องค์กร ซ่ึง

ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะใช้รายงานที่ให้ความเช่ือมั่น 

ความรบัผิดชอบ 

 
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

เร่ืองที่ให้ 

ความเช่ือมั่น 

วดัผล/ประเมินผล 

 ผู้วัดผล/ 

ผู้ประเมินผล 

เกณฑ ์

ข้อมูลที่ให้

ความเช่ือมั่น 

ใหค้วามเช่ือมัน่ 

 
ผู้ว่าจ้างงาน 

ข้อตกลง 

การรับงาน 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

รายงานที่ให้

ความเช่ือมั่น 

 
ผู้ใช้ข้อมูล 
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3. ข้อสงัเกตเกี่ยวกบับทบาทเหล่าน้ีมีดังต่อไปน้ี 

 งานที่ให้ความเช่ือม่ันทุกงาน อย่างน้อยประกอบไปด้วยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ใช้ข้อมูล 

นอกจากเหนือจากผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ว่าจ้างงานหรือผู้ใช้ข้อมูล 

 ส าหรับงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพเป็น      

ผู้วัดผลและผู้ประเมินผลด้วย 

 ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือบุคคลอื่นซ่ึงต้อง

ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล 

 กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ์ที่ใช้ งานน้ันคืองานที่  

ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง  ลักษณะของงานที่ให้ความเช่ือม่ันนั้นไม่

สามารถเปล่ียนไปเป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่นได้โดยกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหน่ึง

ที่มีความรับผิดชอบส าหรับการวัดผลหรือประเมินผล ตัวอย่างเช่น ถูกเปล่ียนแปลงโดยผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบแนบรายงานเข้ากบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันโดยยอมรับความรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาจเป็นผู้ว่าจ้างงาน 

 ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่นหลายงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาจเป็น

ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลและผู้ว่าจ้างงาน เช่น เมื่ อกิจการว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพให้

ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับรายงานที่ถูกจัดเตรียมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา  

ความย่ังยืนของตนเอง ตัวอย่างที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ใช่ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลได้แก่ เม่ือ

ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับว่าจ้างให้ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับรายงานที่ถูกจัดเตรียม

โดยองค์กรของรัฐเกี่ยวกบัการปฏบัิติเพ่ือพัฒนาความย่ังยืนของบริษัทเอกชน 

 ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่น ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลโดยทั่วไปจะเป็น        

ผู้จัดหาหนังสือรับรองให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ในบางกรณีผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจไม่สามารถได้มาซ่ึงหนังสือรับรองดังกล่าว เช่น เมื่อผู้ว่าจ้างงานไม่ใช่ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถเป็นหน่ึงในผู้ใช้ข้อมูล แต่อาจไม่ใช่ผู้ใช้ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล และผู้ใช้ข้อมูลอาจมาจากต่างองค์กรหรือมาจาก

องค์กรเดียวกนั ตัวอย่างกรณีที่มาจากองค์กรเดียวกนัได้แก่ ในกรณีโครงสร้างที่มีคณะกรรมการ

บริหารสองระดับ คณะกรรมการบริหารที่ท  าหน้าที่ควบคุมดูแลอาจต้องการความเช่ือม่ันจาก

ข้อมูลที่จัดท าโดยคณะกรรมการบริหารขององค์กร ความสมัพันธ์ระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้

วัดผลหรือผู้ประเมินผล และผู้ใช้ข้อมูลต้องน ามาพิจารณาในบริบทของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

เฉพาะงานและอาจแตกต่างจากขอบเขตความรับผิดชอบตามความหมายดั้งเดิม เช่น ผู้บริหาร

อาวุโสของกิจการ (ผู้ใช้ข้อมูล) อาจว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันใน

ลักษณะเฉพาะของกิจกรรมของกิจการซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในระดับต ่ากว่า 

(ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบอย่างสงูสดุของผู้บริหารอาวุโส  

 ผู้ว่าจ้างงานซ่ึงไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถเป็นผู้ใช้ข้อมูลได้ 

4. ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพอาจใช้ถ้อยค าในรูปแบบดังต่อไปนี้  
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 เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑท์ี่ใช้ 

 ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑท์ี่ใช้ หรือ 

 รายงานที่จัดท าโดยกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาจตกลงที่จะน าเอาหลักเกณฑ์ของมาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือม่ันมาใช้กับงานที่ให้ความเช่ือม่ันเม่ือไม่มีผู้ใช้ข้อมูลอื่นนอกจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่

เป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อตามมาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ในกรณีเช่นน้ีรายงานของ          

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวมถึงข้อความที่จ ากดัการใช้รายงานส าหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 

 


