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ISA™ 402 - ข้อพิจารณาในกรณีที่ กิจการใช้บริการขององค์กรอื่ น ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ 

ใน เดื อน เมษายน  พ .ศ . 2553 โดย  International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) ของ  International Federation of Accountants (IFAC) ไ ด้แปลเ ป็นภาษาไทย โดย  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาต

จาก IFAC ทั้งนี้ ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก 

IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้

มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับ

การอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 402 - ข้อพิจารณาในกรณีที่ กจิการใช้บริการขององค์กรอื่ น © 2010 

สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 - ข้อพิจารณาในกรณีที่ กิจการใช้บริการของ

องค์กรอื่ น © 2012 สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรับปรุงเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนให้สอดคล้องกับ

ต้นฉบับ Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC (ISBN: 978-1-60815-318-3) ทั้ งนี้  

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ ได้กระทบต่อข้อก าหนดหรือหลักการที่ ส าคัญของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้  ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ จึงเป็นวันที่  1 มกราคม  

พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 

Edition ของ IFAC  
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 402  

ขอ้พิจารณาในกรณีท่ีกิจการใชบ้ริการขององคก์รอ่ืน 

(ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดสิ้นสดุในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  1-5 

วันถือปฏบิัติ 6 

วตัถุประสงค ์ 7 

ค าจ ากดัความ 8 

ขอ้ก าหนด  

การได้มาซึ่ งความเข้าใจในบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้ รวมถึงการควบคุมภายใน 9-14 

การตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 15-17 

รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ที่ ไม่ได้รวมถึงบริการขององคก์รที่ ให้บริการช่วง 18 

การทุจริต การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับและการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ เกี่ ยวข้องกบักจิกรรม ณ องค์กรที่ ให้บริการ 

19 

การรายงานโดยผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการ 20-22 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

การได้มาซึ่ งความเข้าใจในบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้รวมถึงการควบคุมภายใน ก1-ก23 

การตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ ก24-ก39 

รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ที่ ไม่ได้รวมถึงบริการขององค์กรที่ ให้บริการช่วง ก40 

การทุจริต การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับและการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ เกี่ ยวข้องกบักจิกรรม ณ องค์กรที่ ให้บริการ 

ก41 

การรายงานโดยผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการ ก42-ก44 

มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 402 “ข้อพ ิจ ารณาในกรณ ีที่ ก ิจการ ใช้บร ิก ารขององค ์กร อื่ น”  

ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีของกิจการ 

ที่ ใช้บริการในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในกรณีที่ กิจการ 

ใช้บริการจากองค์กรที่ ให้บริการแห่งหนึ่ งหรือหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิง มาตรฐานฉบับนี้

ได้อธิบายถึงวิธีการที่ ผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการจะน ามาตรฐานการสอบบัญชี   

รหัส 315 (ปรับปรุง)1 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3302 ไปใช้ในการได้มาซึ่ ง 

ความเข้าใจในกิจการที่ ใช้บริการ รวมถึงการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ 

อย่างเพียงพอที่ จะระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ และออกแบบและปฏบิัติการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น 

2. กิจการหลายแห่งได้ให้องค์กรที่ ให้บริการด าเนินงานแทนในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การปฏิบัติ

เฉพาะงานภายใต้การก าหนดทิศทางของกิจการจนถึงการท างานทดแทนหน่วยงานหรือ 

ท าหน้าที่ ทางธุรกจิทั้งหมดให้แก่กจิการ เช่น หน่วยงานที่ รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตาม

กฎหมายภาษี ซึ่ งการบริการหลาย ๆ อย่างที่ องค์กรดังกล่าวจัดให้นั้น เป็นส่วนหนึ่ งของ 

การด าเนินงานทางธุรกจิของกจิการ อย่างไรกต็าม ไม่ใช่การบริการทุกประเภทจะเกี่ ยวข้องกับ

การตรวจสอบบัญชี 

3. การบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้นั้นจะเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ 

ที่ ใช้บริการกต่็อเมื่ อการบริการและการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัการบริการเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่ ง

ของระบบสารสนเทศของกิจการที่ ใช้บริการ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง)  

ที่ เกี่ ยวข้องกบัการรายงานทางการเงิน แม้ว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการโดยส่วนใหญ่จะ

เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน แต่กอ็าจมีการควบคุมอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ

บัญชีด้วย เช่น การควบคุมเกี่ ยวกับการดูแลทรัพย์สิน การบริการขององค์กรที่ ให้บริการ  

เป็นส่วนหนึ่ งของระบบสารสนเทศของกิจการที่ ใช้บริการ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่

เกี่ ยวข้อง) ที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน หากการบริการดังกล่าวมีผลกระทบต่อ 

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ งดังต่อไปนี้  

(ก) ประเภทของรายการทางการค้าที่ อยู่ภายใต้การด าเนินงานของกิจการที่ ใช้บริการ 

มีความส าคัญต่องบการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ 

(ข) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทั้งที่ อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ ปฏิบัติงาน

ด้วยมือ) เมื่ อมีรายการทางการค้าของกิจการที่ ใช้บริการเกิดขึ้ น มีการบันทึก 

ประมวลผล แก้ไขในกรณีที่ จ าเป็น รวมถึงการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท

ทั่วไป และการรายงานในงบการเงิน 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 
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(ค) บันทึกทางบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการเขียน) 

ข้อมูลประกอบ และบัญชีในงบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการที่ เกิดขึ้ นมีการบันทึก  

การประมวลผล และการรายงานรายการทางการค้าของกิจการที่ ใช้บริการ ทั้งนี้ รวมถึง

การแก้ไขข้อมูลที่ ไม่ถูกต้องและการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

(ง) วิธีการที่ ระบบสารสนเทศของกิจการที่ ใช้บริการใช้ในการตรวจจับเหตุการณ์และ

เง่ือนไขต่าง ๆ (นอกเหนือจากรายการทางการค้า) ที่ มีความส าคัญต่องบการเงิน 

(จ) กระบวนการรายงานทางการเงินที่ ใช้ในการจัดเตรียมงบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการ 

รวมถึงการประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ ส าคัญ 

(ฉ) การควบคุมเกี่ ยวกบัการจัดท าสมุดรายวันทั่วไป รวมถึงสมุดรายวันที่ ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ

มาตรฐานที่ ใช้บันทกึรายการที่ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า รายการทางการค้าที่ ไม่ปกติหรือ

การปรับปรุงรายการ 

4. ลักษณะและขอบเขตของงานที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องปฏิบัติในเร่ืองที่ เกี่ ยวกบั

การบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้นั้นขึ้นอยู่กบัลักษณะและความส าคัญของบริการเหล่านั้น

ที่ มีต่อกจิการที่ ใช้บริการ และความเกี่ ยวข้องของบริการเหล่านั้นที่ มีต่อการตรวจสอบบัญชี 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงการบริการของสถาบันการเงินที่ ให้บริการใน

การประมวลผลบัญชีของกิจการที่ มีกบัสถาบันการเงินนั้น หรือรายการทางการค้าที่ ได้รับค าสั่ง

อนุมัติเป็นการเฉพาะจากกิจการ เช่น การประมวลผลตามค าสั่งจ่ายเช็คของธนาคาร หรือ  

การประมวลผลรายการที่ เกี่ ยวกับหลักทรัพย์โดยนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้  

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบรายการที่ เกิดจากส่วนได้เสีย

ทางการเงินในฐานะเจ้าของในกิจการอื่ น เช่น ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล และการร่วมค้า ซึ่ งสิทธิ 

การเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียดังกล่าวถูกบันทึกบัญชีและรายงานไว้ในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ 

ส่วนได้เสยีนั้น 

วนัถือปฏิบติั 

6. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

7. ในกรณีที่ กิจการที่ ใช้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ ให้บริการ วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ ใช้บริการ คือ 

(ก) เพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในลักษณะและความส าคัญของการบริการที่ องค์กรที่

ให้บริการ จัดให้ และผลกระทบของการบริการดังกล่าวที่ มีต่อการควบคุมภายในของ

กิจการที่ ใช้บริการในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีอย่างเพียงพอต่อการระบุ

และประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ และ 

(ข) เพื่ อออกแบบและปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น 
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ค าจ ากดัความ 

8. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้ มีความหมายดังนี้  

(ก) การควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ ใช้บริการ หมายถึง การควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการ

ได้สันนิษฐานไว้ในขณะออกแบบการให้บริการ ว่าจะมีการน าไปปฏิบัติใช้จริง 

โดยกจิการที่ ใช้บริการ และถูกก าหนดไว้ในค าอธบิายระบบงาน 

(ข) รายงานที่ เกี่ ยวกับค าอธิบาย และการออกแบบการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ  

(อ้างถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ว่า “รายงานประเภท 1”) หมายถึง รายงานที่

ประกอบด้วย 

(1) ค าอธิบายระบบงานขององค์กรที่ ให้บริการ วัตถุประสงค์ในการควบคุม และ 

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งได้มีการออกแบบและน าไปปฏิบัติใช้จริงตามวัน 

ที่ ระบุไว้ ซึ่ งจัดท าโดยผู้บริหารขององค์กรที่ ให้บริการ  

(2) รายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อแสดง

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ซึ่ งประกอบด้วยความเห็นของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ใ ห้บ ริการที่ มี ต่อค าอธิบายระบบงานขององค์กรที่ ใ ห้บ ริการ 

วัตถุประสงค์ในการควบคุม รวมถึงการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง และความเหมาะสม

ของการออกแบบการควบคุมเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุม 

ตามที่ ก าหนดไว้ 

(ค) รายงานเกี่ ยวกับค าอธิบาย การออกแบบการควบคุม และความมีประสิทธิผลของ  

การปฏิบัติตามการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ (อ้างถึงในมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้ ว่า “รายงานประเภท 2”) หมายถึง รายงานที่ ประกอบด้วย 

(1) ค าอธิบายระบบงานขององค์กรที่ ให้บริการ วัตถุประสงค์ในการควบคุม และ 

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง การออกแบบและการน าไปปฏิบัติตามวันที่ ระบุไว้หรือ

ตลอดระยะเวลาที่ ระบุไว้ และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม

ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ ระบุไว้ (ในบางกรณี) ซึ่ งจัดท าโดยผู้บริหารของ

องค์กรที่ ให้บริการ  

(2) รายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อแสดง

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ประกอบด้วย 

ก. ความเห็นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการที่ มีต่อค าอธิบายระบบงาน

ขององค์กรที่ ให้บริการ วัตถุประสงค์ในการควบคุมรวมถึงการควบคุม 

ที่ เกี่ ยวข้องและความเหมาะสมของการออกแบบการควบคุมเพื่ อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการควบคุมตามที่ ก าหนดไว้ และความมีประสิทธิผลของ 

การปฏบิัติการควบคุม  

ข.  ค าอธบิายการทดสอบการควบคุมและผลที่ ได้จากการทดสอบของผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ ให้บริการ 



   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 4    TSA 402 

(ง) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่ เสนอรายงานความเชื่ อมั่นต่อ

การควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการตามค าร้องขอขององค์กรที่ ให้บริการ 

(จ) องค์กรที่ ให้บริการ หมายถึง องค์กรอื่ น (หรือส่วนงานขององค์กรอื่ น) ที่ ให้บริการ 

แก่กิจการที่ ใช้บริการ ซึ่ งการบริการนั้นเป็นส่วนหนึ่ งของระบบสารสนเทศของกิจการ 

ที่ ใช้บริการในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบัการรายงานทางการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ 

(ฉ) ระบบงานขององค์กรที่ ให้บริการ หมายถึง นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ที่ ได้ถูกออกแบบไว้และมีการปฏิบัติใช้จริง รวมถึงมีการด ารงไว้โดยองค์กรที่ ให้บริการ  

เพื่ อการบริการให้กับกิจการที่ ใช้บริการตามที่ ได้ระบุไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการ 

(ช) องค์กรที่ ให้บริการช่วง หมายถึง องค์กรที่ ให้บริการที่ ได้รับมอบหมายจากองค์กรที่

ให้บริการอีกแห่งหนึ่ งในการปฏิบัติงานบริการอันเป็นส่วนหนึ่ งของระบบสารสนเทศ 

ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบัการรายงานทางการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ 

(ซ) ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่ ตรวจสอบและเสนอรายงาน

ต่องบการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ 

(ฌ) กิจการที่ ใช้บริการ หมายถึง กิจการที่ ใช้บริการจากองค์กรที่ ให้บริการและงบการเงิน

ของกจิการดังกล่าวถูกตรวจสอบ 

ขอ้ก าหนด 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในบริการที่องคก์รที่ใหบ้ริการจัดให ้รวมถึงการควบคุมภายใน 

9. ในการให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการที่ ใช้บริการตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315 (ปรับปรุง)3 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจว่ากิจการที่

ใช้บริการได้ใช้บริการขององค์กรที่ ให้บริการในการด าเนินงานของกิจการที่ ใช้บริการอย่างไร 

ซึ่ งรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก2)  

(ก) ลักษณะของการบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้ และความส าคัญของการบริการ

ดังกล่าวที่ มีต่อกจิการที่ ใช้บริการ รวมถึงผลกระทบที่ มีต่อการควบคุมภายในของกิจการ

ที่ ใช้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก3-ก5)  

(ข) ลักษณะและสาระส าคัญของรายการทางการค้าที่ ถูกประมวลผลหรือกระบวนการทาง

บัญชีหรือรายงานทางการเงิน ซึ่ งได้รับผลกระทบจากองค์กรที่ ให้บริการ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก6)  

(ค) ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมขององค์กรที่ ให้บริการกับกิจกรรมของ

กจิการที่ ใช้บริการ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก7)  

(ง) ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่ ใช้บริการและองค์กรที่ ให้บริการ รวมถึง

ข้อก าหนดของสัญญาที่ เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ องค์กรที่ ให้บริการรับท าให้  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8-ก11)  

 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  11 



   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 5    TSA 402 

10. ในการให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบตามที่ กล่าวไว้

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)4 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้อง

ประเมินถึงการออกแบบและการน าไปปฏบิัติของการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ณ กจิการที่ ใช้บริการ

ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดท า รวมถึงการน าการควบคุมดังกล่าวไป

ใช้กบัรายการทางการค้าที่ ประมวลผลโดยองค์กรที่ ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12-ก14)  

11. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องพิจารณาการได้มาซึ่ งความเข้าใจในลักษณะและ

ความส าคัญของบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดท า และผลกระทบของบริการดังกล่าวที่ มีต่อ 

การควบคุมภายในของกิจการที่ ใช้บริการที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างเพียงพอต่อ 

การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ 

12. หากผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการไม่สามารถได้มาซึ่ งความเข้าใจอย่างเพียงพอจากกิจการ

ที่ ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องด าเนินการเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจจาก

วิธกีารใดวิธกีารหนึ่ งหรือหลายวิธดีังต่อไปนี้   

(ก) การได้มาซึ่ งรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 (กรณีที่ สามารถหาได้) 

(ข) การติดต่อองค์กรที่ ให้บริการผ่านทางกจิการที่ ใช้บริการเพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลเฉพาะอย่าง 

(ค) การเข้าตรวจเย่ียมองค์กรที่ ให้บริการ และการปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ เพื่ อให้ได้มาซึ่ ง

ข้อมูลที่ จ าเป็นเกี่ ยวกบัการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ณ องค์กรที่ ให้บริการ หรือ 

(ง) การให้ผู้สอบบัญชีอื่ นปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อได้มาซึ่ งข้อมูลที่ จ าเป็นเกี่ ยวกับ

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ณ องค์กรที่ ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15-ก20)  

การใชร้ายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 เพือ่สนบัสนุนความเขา้ใจในองค์กรทีใ่หบ้ริการของ

ผูส้อบบญัชีของกิจการทีใ่ชบ้ริการ 

13. ในการพิจารณาถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีจากรายงาน

ประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 นั้น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องได้รับความพึง

พอใจเกี่ ยวกบัเร่ืองต่อไปนี้   

(ก) ความรู้ความสามารถและความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชีกบัองค์กรที่ ให้บริการ  

(ข) ความเพียงพอของมาตรฐานที่ รองรับการออกรายงานประเภท  1 หรือรายงาน 

ประเภท 2 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21)  

14. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการวางแผนที่ จะใช้รายงานประเภท 1 หรือรายงาน 

ประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชีเพื่ อสนับสนุนความเข้าใจเกี่ ยวกับการออกแบบและ

การน าไปปฏบิัติของการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้อง

ปฏบิัติดังต่อไปนี้   

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  12 
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(ก) ประเมินถึงค าอธิบายและการออกแบบการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการว่าตรงตาม

วันที่ หรือช่วงเวลาที่ เหมาะสมส าหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการ

หรือไม่ 

(ข) ประเมินถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานจากรายงานในความเข้าใจ

ในการควบคุมภายในของกจิการที่ ใช้บริการในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบ  

(ค) พิจารณาว่าการควบคุมส่วนเสริมของกจิการที่ ใช้บริการที่ ระบุโดยองค์กรที่ ให้บริการนั้น

เกี่ ยวข้องกับกิจการที่ ใช้บริการหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจว่า

กิจการที่ ใช้บริการได้มีการออกแบบและการน าการควบคุมดังกล่าวไปปฏิบัติหรือไม่ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22-ก23)  

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัที่ได้

ประเมินไว ้

15. ในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 330 ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการต้องปฏบิัติ ดังนี้   

(ก) พิจารณาว่าสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในส่วน 

ที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ มีต่องบการเงินได้จากบันทึกต่าง ๆ  

ที่ เกบ็ไว้ ณ กจิการที่ ใช้บริการหรือไม่ และถ้าไม่ใช่ควรกระท า ดังนี้  

(ข) ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ หรือให้ผู้ สอบบัญชีอื่ นปฏิบัติหน้าที่ ตามวิธีการตรวจสอบดังกล่าว  

ณ องค์กรที่ ให้บริการในนามของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก24-ก28)  

การทดสอบการควบคมุ 

16. เมื่ อการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์ว่า

การควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการนั้นได้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ ใช้บริการต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของ 

การปฏบิัติตามการควบคุมเหล่านั้นจากวิธีการใดวิธกีารหนึ่ งหรือหลายวิธดีังต่อไปนี้   

(ก) การได้มาซึ่ งรายงานประเภท 2 (กรณีที่ สามารถหาได้)  

(ข) การทดสอบการควบคุมที่ เหมาะสม ณ องค์กรที่ ให้บริการ หรือ 

(ค) การให้ผู้สอบบัญชีอื่ นทดสอบการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการในนามของผู้สอบบัญชี

ของกจิการที่ ใช้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก29-ก30)  

การใช้รายงานประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการนั้นได้มี

การปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล 

17. ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  16(ก) หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการวางแผนที่ จะใช้

รายงานประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชีว่า การควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการนั้น 
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ได้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องพิจารณาว่ารายงาน

ของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ใ ห้บริการนั้ นได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม 

อย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุม เพื่ อสนับสนุนการประเมิน 

ความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการหรือไม่ โดยค านึงถึงเร่ืองต่อไปนี้   

(ก) การประเมินต่อค าอธิบาย การออกแบบ และการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลของ 

การควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการว่า ณ วันที่ หรือช่วงเวลาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

ของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการหรือไม่ 

(ข) การพิจารณาว่าการควบคุมส่วนเสริมของกจิการที่ ใช้บริการที่ ระบุโดยองค์กรที่ ให้บริการ

นั้นเกี่ ยวข้องกบักจิการที่ ใช้บริการหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจ

ว่ากิจการที่ ใช้บริการได้มีการออกแบบและมีการน าไปปฏิบัติหรือไม่ และถ้าน าไป

ปฏบิัติใช้จริงต้องทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมเหล่านั้น 

(ค) การประเมินถึงความเพียงพอของช่วงระยะเวลาที่ ใช้ในการทดสอบการควบคุม และ

ช่วงเวลาที่ ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่เวลาที่ ท าการทดสอบการควบคุมดังกล่าว 

(ง) การประเมินว่าการทดสอบการควบคุมที่ ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

และผลจากการทดสอบที่ ได้อธิบายไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ

นั้นเกี่ ยวเนื่ องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการ

หรือไม่ และได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

เพื่ อสนับสนุนผลการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการหรือไม่ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก31-ก39) 

รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ที่ไมไ่ดร้วมถึงบริการขององคก์รที่ใหบ้ริการช่วง 

18. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการประสงค์ที่ จะใช้รายงานประเภท 1 หรือรายงาน 

ประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชี แต่ไม่รวมถึงการบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการช่วงจัดท า

และการบริการเหล่านั้นเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการด้วย 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี 

ฉบับนี้ ในส่วนที่ เกี่ ยวกบับริการที่ องค์กรที่ ให้บริการช่วงจัดท า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40)  

การทุจริต การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั และการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง  

ซ่ึงยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขที่เกีย่วขอ้งกบักิจกรรม ณ องคก์รที่ใหบ้ริการ 

19. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องสอบถามผู้บริหารของกิจการที่ ใช้บริการว่าองค์กรที่

ให้บริการได้มีการรายงานต่อกิจการที่ ใช้บริการ หรือกิจการที่ ใช้บริการได้รับทราบถึง 

เร่ืองการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ มีผลกระทบต่องบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการหรือไม่ 

นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องประเมินว่าประเดน็ดังกล่าวมีผลกระทบต่อ

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้



   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 8    TSA 402 

บริการอย่างไร รวมถึงผลกระทบที่ มีต่อข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการและ

รายงานของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก41)  

การรายงานโดยผูส้อบบญัชีของกิจการที่ใชบ้ริการ 

20. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป ในรายงานของ

ผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)5  

หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ ยวกับบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดท าในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ 

งบการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก42)  

21. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องไม่อ้างถึงผลงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ

ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการที่ แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข เว้นแต่

จะก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้สามารถท าได้ หากการอ้างอิงดังกล่าวสามารถท าได้

ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ รายงานของผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องระบุว่า  

การอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้ท าให้ภาระความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการใน

การแสดงความเหน็ต่องบการเงินลดน้อยลง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก43)  

22. หากการอ้างอิงถึงผลงานของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการเป็นส่วนที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ 

ความเข้าใจที่ ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไป

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องระบุว่าการอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้ท าให้ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการในการแสดงความเห็นต่องบการเงินลดน้อยลง (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก44)  

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในบริการที่องคก์รที่ใหบ้ริการจัดให ้รวมถึงการควบคุมภายใน 

แหล่งขอ้มูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  9)  

ก1. ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับลักษณะของบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้ ซึ่ งสามารถหาได้จาก 

แหล่งต่าง ๆ เช่น  

• คู่มือการใช้งาน 

• ภาพรวมของระบบงาน 

• คู่มือทางเทคนิค 

• สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ ยวกับระดับของการบริการระหว่างกิจการที่ ใช้บริการและองค์กรที่

ให้บริการ 

 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  

ย่อหน้าที่  6  
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• รายงานที่ จัดท าโดยองค์กรที่ ให้บริการ ผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแล

เกี่ ยวกบัการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ 

• รายงานที่ จัดท าโดยผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ รวมถึงข้อเสนอแนะที่ เป็น 

ลายลักษณ์อกัษรไปยังผู้บริหาร (ถ้ามี)  

ก2. ความรู้ที่ ได้รับจากประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการที่ มีต่อองค์กรที่ ให้บริการ 

เช่น จากประสบการณ์ในการรับงานสอบบัญชีอื่ น อาจช่วยให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในลักษณะของ

การบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้ หากการบริการและการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ

ส าหรับบริการเหล่านั้นมีมาตรฐานสงูกอ็าจเป็นประโยชน์มากขึ้น 

ลกัษณะของบริการทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการจดัให ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ก))  

ก3. กิจการที่ ใช้บริการอาจใช้บริการจากองค์กรที่ ให้บริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น ประมวลผล

รายการทางการค้าและด ารงไว้ซึ่ งรายการบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง หรือบันทกึรายการทางการค้าและ

ประมวลผลข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างของบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้ เช่น แผนกดูแล

ทรัพย์สินที่ ดูแลเกี่ ยวกับการลงทุนและให้บริการด้านสินทรัพย์ส าหรับโครงการผลประโยชน์

พนักงานหรือด้านอื่ น ๆ ธนาคารผู้ รับจ านองที่ ให้บริการรับจ านองแก่บุคคลอื่ น และ 

ผู้ ใ ห้บริการด้านระบบงานที่ จัดหาโปรแกรมประยุกต์ส าเร็จรูปและสภาพแวดล้อม 

ทางเทคโนโลยีที่ ช่วยให้ลูกค้าสามารถประมวลผลรายการทางการเงินและการด าเนินงานได้  

ก4. ตัวอย่างบริการขององค์กรที่ ให้บริการที่ เกี่ ยวเนื่ องกบัการตรวจสอบ รวมถึง 

• การด ารงไว้ซึ่ งบันทกึทางบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการ 

• การบริหารสนิทรัพย์ 

• การท าให้เกดิรายการ การบันทกึ หรือการประมวลผลรายการทางการค้าแทนกิจการที่ ใช้

บริการ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก5. กิจการขนาดเล็กอาจใช้บริการจัดท าบัญชีจากบุคคลภายนอก ตั้งแต่การประมวลผลรายการ

ทางการค้าบางรายการ (ตัวอย่างเช่น การจ่ายภาษีที่ เกี่ ยวข้องกบัเงินเดือน) และการด ารงไว้ซึ่ ง

บันทึกทางบัญชีของกิจการไปถึงจนการจัดท างบการเงินของกิจการ ซึ่ งการให้องค์กรที่

ให้บริการจัดท างบการเงินของกิจการนั้นไม่ได้ลดภาระความรับผิดชอบของผู้บริหารของ

กจิการขนาดเลก็ และหน่วยงานที่ มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลที่ มีต่องบการเงิน6 

  

 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  4 และ ก2–ก3 
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ลักษณะและความมีสาระส าคัญของรายการทางการคา้ที่ถูกประมวลผลโดยองค์กรที่ใหบ้ริการ  

(อ้างถึง ย่อหน้าที่  9(ข))  

ก6. องค์กรที่ ให้บริการอาจก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติซึ่ งส่งผลกระทบต่อการควบคุม

ภายในของกิจการที่ ใช้บริการ โดยนโยบายและวิธีปฏิบัติการเหล่านั้นมีส่วนหนึ่ งซึ่ งแยก

ต่างหาก จากกิจการที่ ใช้บริการทั้งทางกายภาพและทางการด าเนินงาน ความส าคัญของ 

การควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการที่ มีต่อการควบคุมของกิจการที่ ใช้บริการนั้น ขึ้ นอยู่กับ

ลักษณะของบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้ รวมถึงลักษณะและความมีสาระส าคัญของ

รายการทางการค้าที่ ประมวลผลให้แก่กจิการที่ ใช้บริการ ในบางสถานการณ์รายการทางการค้า

ที่ ถูกประมวลผลและบัญชี ซึ่ งได้รับผลกระทบจากองค์กรที่ ให้บริการอาจไม่มีสาระส าคัญต่อ

งบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการ แต่ลักษณะของรายการทางการค้าที่ ถูกประมวลผลอาจ 

มีความส าคัญ และผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจพิจารณาถึงความจ าเป็นในการท า

เข้าใจต่อการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องเหล่านั้นภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ  

ระดบัของการมีปฏิสมัพนัธก์นัระหวา่งกิจกรรมขององค์กรทีใ่หบ้ริการและกิจการทีใ่ชบ้ริการ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  9 (ค)) 

ก7. ความส าคัญของการควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการที่ มีต่อการควบคุมของกิจการที่ ใช้บริการ 

ยังขึ้นอยู่กบัระดับของการมีปฏิสมัพันธ์กันระหว่างกิจกรรมขององค์กรที่ ให้บริการกบักิจกรรม

ของกิจการที่ ใช้บริการ ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กัน หมายถึง ขอบเขตที่ กิจการที่ ใช้บริการ

สามารถจัดและเลือกให้มีการควบคุมที่ มีประสิทธิผลส าหรับการประมวลผลที่ ด าเนินการ  

โดยองค์กรที่ ให้บริการ เช่น ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมของกิจการ 

ที่ ใช้บริการกับกิจกรรมขององค์กรที่ ให้บริการอยู่ในระดับสูงกต่็อเมื่ อกิจการที่ ใช้บริการเป็น

ผู้อนุมัติรายการทางการค้าและองค์กรที่ ให้บริการเป็นผู้ประมวลผลและบันทึกบัญชีส าหรับ

รายการเหล่านั้น ในบางสถานการณ์อาจมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่ กิจการที่ ใช้บริการจะ

จัดให้มกีารควบคุมที่ มีประสิทธผิลส าหรับรายการเหล่านั้น ในทางตรงกนัข้าม เมื่ อใดที่ องค์กร

ที่ ให้บริการท าให้เกิดรายการ หรือบันทึกรายการ ประมวลผล และท าบัญชีส าหรับรายการ 

ทางการค้าของกิจการที่ ใช้บริการ นั่นหมายความว่าระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง 2 

องค์กรอยู่ในระดับต ่า ซึ่ งในสถานการณ์เช่นนี้  กิจการที่ ใช้บริการอาจไม่สามารถหรืออาจ 

ไม่เลือกที่ จะจัดให้มีการควบคุมที่ มีประสิทธิผลส าหรับรายการเหล่านี้  ณ กิจการที่ ใช้บริการ

และอาจเชื่ อมั่นในการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ 

ลกัษณะของความสมัพนัธร์ะหวา่งกิจการทีใ่ชบ้ริการและองค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ง)) 

ก8. สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ ยวกับระดับของการบริการระหว่างกิจการที่ ใช้บริการและองค์กร 

ที่ ให้บริการอาจครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ เช่น 

• ข้อมูลที่ ต้องให้กับกิจการที่ ใช้บริการและความรับผิดชอบในการท าธุรกรรมที่ เกี่ ยวกับ

กจิกรรมต่าง ๆ ซึ่ งองค์กรที่ ให้บริการจัดให้ 



   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 11    TSA 402 

• การด าเนินการตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลในส่วนที่ เกี่ ยวกับรูปแบบของ 

การบันทกึรายการต่าง ๆ ที่ ควรด ารงไว้ หรือการเข้าถึงบันทกึดังกล่าว 

• เ งินชดเชยค่าเสียหายที่ ต้องให้กับกิจการที่ ใ ช้บริการในกรณี เกิดความล้มเหลว 

ในการปฏบิัติงาน (ถ้ามี) 

• องค์กรที่ ให้บริการจัดให้มีรายงานที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุมหรือไม่ และถ้ามี รายงาน

ดังกล่าวเป็นรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2  

• ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการมีสิทธิที่ จะเข้าถึงรายการบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ 

ที่ เกบ็รักษาไว้โดยองค์กรที่ ให้บริการ รวมถึงข้อมูลอื่ นที่ จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานตรวจสอบ

หรือไม่ 

• ข้อตกลงการอนุญาตให้มีการติดต่อกันโดยตรงระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ

และผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการหรือไม่ 

ก9. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ ให้บริการกับกิจการที่ ใช้บริการ และความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรที่ ให้บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการนั้นควรเป็นความสัมพันธ์โดยตรง 

อย่างไรกต็ามความสัมพันธ์โดยตรงนี้ ไม่จ าเป็นต้องก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งหากผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ ใช้บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงแล้ว 

โดยทั่วไปผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการและผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการควร 

มีการติดต่อสื่ อสารกันผ่านทางกิจการที่ ใช้บริการและองค์กรที่ ให้บริการ อนึ่ ง หากมีการสร้าง

ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการต้องค านึงถึงเร่ืองจรรยาบรรณและการรักษาความลับที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ผู้สอบบัญชี

ของกจิการที่ ใช้บริการอาจใช้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการให้ปฏบิัติวิธีการต่าง ๆ ในนาม

ของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการ เช่น 

(ก) การทดสอบการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ หรือ 

(ข) การตรวจสอบเนื้ อหาสาระของรายการทางการค้าและยอดคงเหลือในงบการเงินของ

กจิการที่ ใช้บริการที่ ด ารงไว้ ณ องค์กรที่ ให้บริการ  

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก10. โดยทั่วไปผู้ สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างไม่มีข้อจ ากัดตามที่

กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม อาจมีบางสถานการณ์ที่ สิทธิในการเข้าถึงดังกล่าวอาจ 

ไม่สามารถใช้ได้ เช่น หากองค์กรที่ ให้บริการตั้งอยู่ในอาณาเขตที่ มีข้อก าหนดทางกฎหมายที่

แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่ งในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจจ าเป็นต้องท า

ความเข้าใจในกฎหมายที่ บังคับใช้ในแต่ละอาณาเขตเพื่ อพิจารณาถึงความเหมาะสมของสิทธิ

ในการเข้าถึงที่ สามารถท าได้ นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจได้มาหรือร้อง

ขอไปยังกิจการที่ ใช้บริการถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อตกลงในสัญญาใด ๆ ระหว่างกิจการที่ ใช้

บริการและองค์กรที่ ให้บริการ 
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ก11. นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจให้ผู้สอบบัญชีอื่ นทดสอบการควบคุมหรือ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดอื่ น 

ความเขา้ใจในการควบคมุทีเ่กีย่วขอ้งกบับริการทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการจดัให ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก12. กจิการที่ ใช้บริการอาจก าหนดให้มกีารควบคุมส าหรับบริการที่ องคก์รที่ ให้บริการจัดให้ ซึ่ งอาจ

มีการทดสอบการควบคุมนั้นโดยผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ และอาจช่วยให้ 

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการสรุปได้ว่า การควบคุมของกจิการที่ ใช้บริการนั้นได้ถูกปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิผลตามสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินเพียงบางส่วนหรือ

ทั้งหมด โดยไม่ค านึงถึงว่าการควบคุมนั้นอยู่ ณ องค์กรที่ ให้บริการ เช่น หากกิจการที่ ใช้

บริการให้องค์กร ที่ ให้บริการประมวลรายการเงินเดือน กิจการที่ ใช้บริการอาจก าหนด 

การควบคุมส าหรับการส่งมอบและการรับข้อมูลเงินเดือนเพื่ อป้องกันและค้นพบการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง 

• การเปรียบเทยีบข้อมูลที่ ส่งมอบให้กับองค์กรที่ ให้บริการกับรายงานที่ ได้รับจากองค์กร

ที่ ให้บริการหลังจากที่ ข้อมูลได้รับการประมวลผล 

• สุ่มตัวอย่างเงินเดือนเพื่ อทดสอบการค านวณ ตรวจสอบความถูกต้องและสอบทาน

ความสมเหตสุมผลของยอดเงินเดือนโดยรวม 

ก13. ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจต้องทดสอบการควบคุมของ

กิจการที่ ใช้บริการเกี่ ยวกับการประมวลผลเงินเดือนเพื่ อให้ได้มาซึ่ ง ข้อมูลพื้ นฐานส าหรับ 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการในการสรุปว่าการควบคุมของกิจการที่ ใช้บริการนั้นได้มีการ

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตามสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินส าหรับรายการ 

ที่ เกี่ ยวข้องกบัรายการเงินเดือน 

ก14. ตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)7 เกี่ ยวกับความเสี่ ยงบาง

ประเภท ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจพิจารณาว่าไม่สามารถที่ จะได้รับหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอจากวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียว  

ซึ่ งความเสี่ ยงประเภทนี้อาจเกี่ ยวเนื่ องกบัการบันทกึรายการที่ ไม่ถูกต้อง หรือความไม่ครบถ้วน

ของประเภทรายการทางการค้าที่ เกิดขึ้ นเป็นประจ าและมียอดคงเหลือทางบัญชีที่ ส าคัญ  

ซึ่ งเป็นลักษณะพิเศษที่ มักเกิดขึ้นจากการประมวลผลแบบอัตโนมัติโดยไม่มีบุคคลากรเข้าไป

เกี่ ยวข้องด้วยหรือเกี่ ยวข้องเพียงเล็กน้อย โดยลักษณะพิ เศษของการประมวลผล 

แบบอัตโนมัติดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ อกิจการที่ ใช้บริการใช้บริการจาก

องค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งในกรณีดังกล่าว การควบคุมของกิจการที่ ใช้บริการที่ มีต่อความเสี่ ยง

ดังกล่าวจะเกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต้องได้มา

ซึ่ งความเข้าใจ ในการควบคุมดังกล่าวตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  9 และย่อหน้าที่  10 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

 
7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  30 
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วิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมในกรณีที่ไม่สามารถไดม้าซึ่งความเขา้ใจอย่างเพียงพอจากกิจการที่ใชบ้ริการ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  12)  

ก15. การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการว่าจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ งหรือหลายวิธี

รวมกันตามที่ ย่อหน้าที่  12 ระบุไว้ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลพื้ นฐานที่ จ าเป็นต่อการระบุและ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของกิจการที่ ใช้

บริการในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้บริการจากองค์กรที่ ให้บริการ อาจได้รับอิทธิพลจาก

ประเดน็ต่าง ๆ เช่น 

• ขนาดของกจิการที่ ใช้บริการและองค์กรที่ ให้บริการ 

• ความซับซ้อนของรายการทางการค้า ณ กิจการที่ ใช้บริการและความซับซ้อนของ 

การบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้ 

• สถานที่ ตั้งขององค์กรที่ ให้บริการ (เช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจตัดสินใจ

ให้ผู้สอบบัญชีอื่ นปฏิบัติหน้าที่ ตามวิธีการต่าง ๆ ณ องค์กรที่ ให้บริการในนามของ

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการ หากองค์กรที่ ให้บริการตั้งอยู่ในสถานที่ ห่างไกล) 

• ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ ถูกคาดหวังว่าได้มีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลนั้น ได้แสดงให้เห็นถึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอแก่ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ

หรือไม่  

• ลักษณะของความสมัพันธร์ะหว่างกจิการที่ ใช้บริการและองค์กรที่ ให้บริการ 

ก16. องค์กรที่ ให้บริการอาจให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการจัดท ารายงานเกี่ ยวกับค าอธิบาย

และการออกแบบการควบคุม (รายงานประเภท 1) หรือเกี่ ยวกบัค าอธบิาย การออกแบบการ

ควบคุม และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม (รายงานประเภท 2) โดย

รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 อาจถูกจัดท าขึ้นภายใต้มาตรฐานงานที่ ให้ความ

เชื่ อมั่น รหัส 3402 หรือภายใต้มาตรฐานที่ ก าหนดขึ้ นโดยผู้มีอ านาจหรือองค์กรผู้มีหน้าที่

ก าหนดมาตรฐานที่ รับรองทั่วไป (ซึ่ งอาจเรียกชื่ อรายงานดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น รายงาน

ประเภท ก หรือรายงานประเภท ข) 

ก17. โดยปกติการได้มาซึ่ งรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 นั้นขึ้นอยู่กับสัญญาระหว่าง

องค์กรที่ ให้บริการและกจิการที่ ใช้บริการ ซึ่ งรวมถึง การจัดเตรียมรายงานดังกล่าวโดยองค์กร

ที่ ให้บริการ นอกจากนี้  ในทางปฏบิัติองค์กรที่ ให้บริการอาจเลือกที่ จะจัดท ารายงานประเภท 1 

หรือรายงานประเภท 2 ให้แก่กิจการที่ ใช้บริการได้ อย่างไรก็ตามในบางกรณี รายงาน 

ประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 อาจไม่ได้มีการจัดท าให้แก่กจิการที่ ใช้บริการ 

ก18. ในบางสถานการณ์ กิจการที่ ใช้บริการอาจให้องค์กรที่ ใช้บริการองค์กรใดองค์กรหนึ่ งหรือ

หลายองค์กรด าเนินงานของหน่วยงานหรือหน้าที่ ทางธุรกิจที่ ส าคัญส่วนใดส่วนหนึ่ งหรือ 

หลายส่วนแทนกิจการ เช่น หน้าที่ ในการวางแผนและรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตาม

กฎหมายภาษี หรือหน้าที่ ด้านการเงินและการบัญชีหรือด้านการควบคุม ซึ่ งอาจท าให้ 

ไม่สามารถที่ จะหารายงานเกี่ ยวกับการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการได้ภายใต้สถานการณ์
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ดังกล่าว การเข้าตรวจเย่ียมองค์กรที่ ให้บริการอาจเป็นวิธีการที่ มีประสิทธิผลที่ สุดส า หรับ

ผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการในการได้มาซึ่ งความเข้าใจในการควบคุม ณ องค์กร  

ที่ ให้บริการ เนื่ องจากมีความเป็นไปได้ว่าผู้บริหารของกิจการที่ ใช้บริการน่าจะมีปฏิสัมพั นธ์

โดยตรงกบัผู้บริหารขององค์กรที่ ให้บริการ 

ก19. ผู้สอบบัญชีอื่ นอาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ ที่ ก าหนดขึ้น เพื่ อให้ได้มาซึ่ ง

ข้อมูลที่ จ าเป็นที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ หากมีการจัดท ารายงาน

ประเภท 1 หรือ รายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจให้ผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ เนื่ องจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการนั้น  

มีความสัมพันธ์กับองค์กรที่ ให้บริการอยู่แล้ว ซึ่ งการใช้ผลงานของผู้ สอบบัญชีอื่ นโดย  

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600  

ซึ่ งเกี่ ยวกับการท าความเข้าใจในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องของผู้สอบบัญชีอื่ น (รวมถึงความเป็น

อสิระและความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี) ความเกี่ ยวข้องกบังานของผู้สอบบัญชีอื่ น

ทั้งในการวางแผนลักษณะ ขอบเขต และช่วงเวลาในการท างานดังกล่าว รวมถึงการประเมิน

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับมา 

ก20. กิจการที่ ใช้บริการอาจใช้องค์กรที่ ให้บริการที่ ใช้องค์กรที่ ให้บริการช่วงอีกแห่งหนึ่ งท างาน

บริการบางอย่างให้กับกิจการที่ ใช้บริการ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับ

การรายงานทางการเงินของกิจการที่ ใช้บริการ ซึ่ งองค์กรที่ ให้บริการช่วงดังกล่าวอาจเป็น

องค์กรที่ แยกต่างหากจาก หรือมีความเกี่ ยวข้องกับองค์กรที่ ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการ

ที่ ใช้บริการอาจจ าเป็นต้องพิจารณาถึงการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการช่วงในกรณีที่ มีการใช้

องค์กรที่ ให้บริการช่วงองค์กรใดองค์กรหนึ่ งหรือหลายองค์กร การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง

กิจกรรมของกิจการที่ ใช้บริการและกิจกรรมขององค์กรที่ ให้บริการอาจต้องขยายความรวมไป

ถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกิจการที่ ใช้บริการ องค์กรที่ ให้บริการ และองค์กรที่ ให้บริการ

ช่วง ซึ่ งระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กันดังกล่าว รวมทั้งลักษณะและความมีสาระส าคัญของ

รายการที่ ถูกประมวลผลโดยองค์กรที่ ให้บริการและองค์กรที่ ให้บริการช่วงจะถือเป็นปัจจัยที่

ส าคัญที่ สุดส าหรับผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการในการพิจารณาถึงความส าคัญของการ

ควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการและขององค์กรที่ ให้บริการช่วงที่ มีต่อการควบคุมของกิจการที่

ใช้บริการ 

การใชร้ายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 เพือ่สนบัสนุนความเขา้ใจในองค์กรทีใ่หบ้ริการของ

ผูส้อบบญัชีของกิจการทีใ่ชบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13-14) 

ก21. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจสอบถามไปยังองค์กรวิชาชีพของผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ ให้บริการหรือผู้ประกอบวิชาชีพรายอื่ นเกี่ ยวกับผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ว่า  

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรใดหรือไม่ ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ ให้บริการอาจปฏิบัติงานในประเทศ ซึ่ งใช้มาตรฐานที่ แตกต่างไปส าหรับ 

การรายงานเกี่ ยวกับการควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ
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อาจได้ข้อมูลเกี่ ยวกับมาตรฐานที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการใช้ในการปฏิบัติงานจาก

องค์กรที่ มีหน้าที่ ในการก าหนดมาตรฐานดังกล่าว 

ก22. รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ ยวกับกิจการที่ ใช้บริการอาจ

ช่วยให้ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการได้มาซึ่ งความเข้าใจในสิ่ งต่อไปนี้  

(ก) แง่มุมของการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งอาจส่งผลต่อการประมวลผลรายการ

ทางการค้าของกจิการที่ ใช้บริการ รวมถึงการใช้องค์กรที่ ให้บริการช่วง 

(ข) ขั้นตอนที่ ส าคัญของรายการทางการค้าที่ ด าเนินการผ่านองค์กรที่ ให้บริการ เพื่ อ

พิจารณาถึงจุดต่าง ๆ ในขั้นตอนการด าเนินรายการทางการค้านั้น อาจก่อให้เกิดการ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ 

(ค) วัตถุประสงค์ของการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ในงบการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ  

(ง) การควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการได้มีการออกแบบและน าไปปฏิบัติใช้จริงอย่าง

เหมาะสม เพื่ อการป้องกันหรือตรวจพบข้อผิดพลาดในการประมวลผลที่ อาจก่อให้เกิด

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินของกิจการที่ ใช้

บริการหรือไม่ 

รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 อาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการได้มา

ซึ่ งความเข้าใจอย่างเพียงพอที่ จะระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ อย่างไรกต็าม รายงานประเภท 1 ไม่ได้แสดงให้เหน็ถึงหลักฐาน

ใด ๆ ที่ เกี่ ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

ก23. รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 ณ วันที่ หรือส าหรับรอบระยะเวลา ซ่ึงไม่ใช่รอบ

ระยะเวลาการรายงานของกจิการที่ ใช้บริการอาจช่วยผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการให้ได้มา

ซึ่ งความเข้าใจในเบื้องต้นของการน าการควบคุมไปปฏิบัติใช้จริง ณ องค์กรที่ ให้บริการหาก

รายงานดังกล่าวมีข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันจากแหล่งอื่ นเพิ่ มเติม หากค าอธิบายเกี่ ยวกับการ

ควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการ ณ วันที่ หรือส าหรับรอบระยะเวลาก่อนวันที่ เร่ิมรอบระยะเวลา

การตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ เพื่ อปรับปรุง

ข้อมูลในรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 ให้เป็นปัจจุบัน เช่น 

• ปรึกษาหารือเกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลง ณ องค์กรที่ ให้บริการกับบุคลากรของกิจการที่

ใช้บริการที่ อยู่ในต าแหน่งที่ รับทราบถึงการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว 

• สอบทานจากเอกสารที่ เป็นปัจจุบันและจดหมายโต้ตอบที่ ออกโดยองค์กรที่ ให้บริการ หรือ 

• ปรึกษาหารือเกี่ ยวกบัการเปลี่ ยนแปลงกบับุคลากรขององค์กรที่ ให้บริการ 
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การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัที่ได้

ประเมินไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

ก24. การใช้บริการจากองค์กรที่ ให้บริการเป็นการเพิ่ มความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของกิจการที่ ใช้บริการหรือไม่นั้นขึ้ นอยู่กับลักษณะของ 

การบริการและการควบคุมเกี่ ยวกับบริการดังกล่าว ในบางกรณีการใช้บริการจากองค์กร 

ที่ ให้บริการอาจลดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ

กิจการที่ ใช้บริการได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากกิจการที่ ใช้บริการเองนั้นไม่มีความช านาญ 

ที่ จ าเป็นต่อการปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะอย่าง เช่น การท าให้เกิดรายการ การประมวลผล และ

การบันทกึรายการทางการค้า หรืออาจมีทรัพยากรไม่เพียงพอ (ตัวอย่างเช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ)  

ก25. หากองค์กรที่ ให้บริการด ารงไว้ซึ่ งองค์ประกอบที่ มีสาระส าคัญต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับบันทึก 

ทางบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ การเข้าถึงข้อมูลทางบัญชีเหล่านั้นได้โดยตรงอาจเป็น 

เร่ืองจ าเป็นส าหรับผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการต่อการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามการควบคุมส าหรับข้อมูลเหล่านั้น หรือ

เนื้อหาสาระที่ แท้จริงของรายการทางการค้าและยอดคงเหลือของการบันทึกรายการเหล่านั้น  

หรือทั้งสองประการ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการตรวจสอบบันทึกทางกายภาพ  

ณ องค์กรที่ ให้บริการหรือการซักถามในเร่ืองการเกบ็บันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

จากกจิการที่ ใช้บริการหรือสถานที่ อื่ นอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือทั้งสองอย่าง หากการเข้าถึงข้อมูล

ได้โดยตรงสามารถท าในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสไ์ด้ ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการอาจใช้วิธี

ดังกล่าวเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานในเร่ืองความเพียงพอของการควบคุมที่ ปฏิบัติโดยองค์กร 

ที่ ให้บริการในเร่ืองความครบถ้วนและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลของกิจการที่ ใช้บริการที่ อยู่ใน

ความรับผิดขององค์กรที่ ให้บริการ 

ก26. ในการพิจารณาลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ

ยอดคงเหลือที่ แสดงให้เหน็ถึงสนิทรัพย์ที่ องค์กรที่ ให้บริการถือแทนไว้ หรือรายการทางการค้า

ที่ องค์กรที่ ให้บริการรับผิดชอบแทนกิจการที่ ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจ

พิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้  

(ก) การตรวจสอบบันทกึและเอกสารที่ ถือไว้โดยกิจการที่ ใช้บริการ ซึ่ งความน่าเชื่ อถือของ

แหล่งที่ มาของหลักฐานพิจารณาจากลักษณะและขอบเขตของบันทึกทางบัญชีและ

เอกสารหลักฐานสนับสนุนที่ เก็บไว้โดยกิจการที่ ใช้บริการ ในบางกรณี กิจการที่ ใช้

บริการอาจไม่ได้เก็บรายละเอียดของบันทึกหรือมีเอกสารหลักฐานของรายการ 

ทางการค้าไว้ ในนามของกจิการที่ ใช้บริการเอง  

(ข) การตรวจสอบบันทึกและเอกสารที่ เก็บไว้โดยองค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งความสามารถ 

ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการอาจถูกก าหนดขึ้นเป็น

ส่วนหนึ่ งของสัญญาระหว่างกิจการที่ ใช้บริการและองค์กรที่ ให้บริการ นอกจากนี้   
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ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่ นในการเข้าถึงข้อมูลของกจิการที่

ใช้บริการที่ เกบ็ไว้โดยองค์กรที่ ให้บริการในนามของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการ  

(ค) การได้มาซึ่ งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือและรายการทางการค้าจากองค์กรที่ ให้บริการ 

ซึ่ งหากกิจการที่ ใช้บริการเป็นผู้ เก็บรายการบันทึกของยอดคงเหลือและรายการ 

ทางการค้า หนังสือยืนยันจากองค์กรที่ ให้บริการที่ ช่วยสนับสนุนรายการบันทึกของ

กิจการที่ ใช้บริการอาจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ เชื่ อถือได้เกี่ ยวกับความมีตัวตน

ของรายการทางการค้าและสินทรัพย์ที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เมื่ อมีการใช้องค์กรที่

ให้บริการหลายแห่ง เช่น ผู้จัดการด้านการลงทุนและผู้เกบ็รักษาสินทรัพย์ และองค์กร

ที่ ให้บริการเหล่านั้นเกบ็บันทึกต่าง ๆ ไว้เอง ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจ

ยืนยันยอดคงเหลือกับองค์กรที่ ให้บริการเหล่านั้นเพื่ อน าข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทยีบ

กบับันทกึของกจิการที่ ใช้บริการที่ เกบ็ไว้เอง 

หากกิจการที่ ใช้บริการไม่ได้เกบ็รักษารายการบันทึกไว้เอง ข้อมูลที่ ได้รับจากหนังสือ

ยืนยันจากองค์กรที่ ให้บริการจะเป็นเพียงแค่รายงานที่ แสดงถึงรายการบันทึกที่ เกบ็ไว้

โดยองค์กรที่ ให้บริการเท่านั้น ดังนั้น หนังสือยืนยันดังกล่าวเพียงล าพังจะไม่ถือว่าเป็น

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เชื่ อถือได้ ซึ่ งในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้

บริการอาจต้องพิจารณาว่าสามารถระบุแหล่งข้อมูลอสิระที่ เป็นทางเลือกอื่ นได้หรือไม่ 

(ง) การด าเนินการตามวิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบรายการบันทกึที่ เกบ็ไว้โดยกิจการที่

ใช้บริการหรือรายงานที่ ได้รับจากองค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งความมีประสิทธิผลของวิธีการ

วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบนั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน 

และจะได้รับผลกระทบจากขอบเขตและรายละเอยีดข้อมูลที่ สามารถหามาได้ 

ก27. ผู้สอบบัญชีอื่ นอาจปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพื่ อประโยชน์ของผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ ใช้บริการ ซึ่ งในสัญญาการรับงานดังกล่าวก าหนดให้ผู้สอบบัญชีอื่ นด าเนินการตาม

ขั้นตอนที่ เป็นข้อตกลงร่วมกนัระหว่างกิจการที่ ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการ 

โดยข้อเทจ็จริงที่ ได้รับจากการปฏบิัติหน้าที่ โดยผู้สอบบัญชีอื่ นต้องถูกสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ ใช้บริการเพื่ อพิจารณาว่าข้อเทจ็จริงดังกล่าวถือว่าเป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้  อาจมีข้อบังคับที่ ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับจาก

ภาครัฐ หรือข้อตกลงร่วมกันที่ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องปฏิบัติตาม

วิธกีารที่ ก าหนดไว้ในวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยผลจากการด าเนินการตามที่ ก าหนดกับ

ยอดคงเหลือและรายการที่ ถูกประมวลผลโดยองค์กรที่ ให้บริการอาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่ งของ

หลักฐานการตรวจสอบที่ จ าเป็นต่อการสนับสนุนความเห็นของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้

บริการ ซึ่ งในสถานการณ์เช่นนี้  การท าข้อตกลงก่อนที่ จะมีการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว 

ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับเอกสารหลักฐานการตรวจสอบหรือการเข้าถึงเอกสารหลักฐาน 

การตรวจสอบที่ จะต้องด าเนินการให้แก่ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการนั้น จะเป็นประโยชน์

แก่ทั้งผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ  
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ก28. ในบางสถานการณ์ เมื่ อกิจการที่ ใช้บริการให้องค์กรที่ ให้บริการด าเนินงานของส่วนงาน

ทางการเงินบางส่วนหรือทั้งหมดแทนกิจการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจเผชิญกับ

สถานการณ์ที่ ว่า ส่วนส าคัญของหลักฐานการตรวจสอบเกบ็อยู่ที่ องค์กรที่ ให้บริการ ดังนั้น 

วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระอาจจ าเป็นต้องด าเนินการ ณ องค์กรที่ ให้บริการโดยผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ ใช้บริการหรือผู้ สอบบัญชีอื่ นในนามของผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ  

ผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ใ ห้บริการอาจจัดให้มีรายงานประเภท 2 ได้  นอกจากนี้   

อาจด าเนินการตามวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระในนามของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ 

ซึ่ งการเข้ามามีส่วนเกี่ ยวข้องของผู้สอบบัญชีอื่ นไม่ได้ลดภาระความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ ใช้บริการในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อ 

การใช้เป็นข้อมูลพื้ นฐานอย่างมีเหตุผลในการสนับสนุนความเห็นของผู้สอบบัญชีของกิจการ 

ที่ ใช้บริการ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการยังคงต้องพิจารณาว่าได้รับหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ และผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ

จ าเป็นต้องด าเนินการตามวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระอื่ นอีกหรือไม่ รวมถึงการเข้าไป 

มีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการในหรือมีหลักฐานของการก าหนดทิศทาง 

การควบคุมดูแล และการปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระของผู้สอบบัญชีอื่ น 

การทดสอบการควบคมุ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16)  

ก29. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการถูกก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3308ให้

ออกแบบและด าเนินการทดสอบการควบคุมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่   

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกบัความมีประสิทธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง

ในบางสถานการณ์ โดยในส่วนขององค์กรที่ ให้บริการ ต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดดังกล่าว เมื่ อ 

(ก) การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการได้รวมถึงการคาดการณ์ว่าการควบคุม ณ องค์กร 

ที่ ให้บริการนั้นได้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล (นั่นคือผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้

บริการตั้งใจจะพึ่ งพิงความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ณ องค์กร 

ที่ ให้บริการในการพิจารณาลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้อหา

สาระ) หรือ 

(ข) การตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวหรือการด าเนินการร่วมกับการทดสอบ 

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ณ กิจการที่ ใช้บริการนั้นไม่สามารถ

ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน  

ก30. หากไม่สามารถได้มาซึ่ งรายงานประเภท 2  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจต้องติดต่อ

กับองค์กรที่ ให้บริการผ่านทางกิจการที่ ใช้บริการเพื่ อร้องขอให้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการจัดท ารายงานประเภท 2 ซึ่ งรวมถึงการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ

 
8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  8 
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ตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องหรือผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการอาจให้ผู้สอบบัญชีอื่ นปฏิบัติ

ตามวิธีการต่าง ๆ ณ องค์กรที่ ให้บริการ เพื่ อเป็นการทดสอบความมีประสิทธิผลของ 

การปฏิบัติตามการควบคุมเหล่านั้น นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจเข้าไป

ตรวจเย่ียมองค์กรที่ ให้บริการและทดสอบการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องหากองค์กรที่ ให้บริการ

ยินยอมให้ด าเนินการได้ การประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการจะอยู่

บนพื้ นฐานของหลักฐานที่ ได้จากผลงานของผู้สอบบัญชีอื่ นและวิธีการของผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ ใช้บริการที่ ท าด้วยตนเองประกอบกนั  

การใช้รายงานประเภท 2 เป็นหลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการนั้นได้มี

การปฏบิัติตามอย่างมีประสทิธผิล (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก31. รายงานประเภท 2 อาจมีเจตนาเพื่ อให้บรรลุความต้องการที่ หลากหลายแตกต่างกันของ

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ ดังนั้น การทดสอบการควบคุมและผลที่ ได้จากการทดสอบ

ที่ อธิบายอยู่ในรายงานของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการอาจไม่เกี่ ยวเนื่ องกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการที่ ส าคัญ ซึ่ งการทดสอบ 

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องและผลที่ ได้จากการทดสอบดังกล่าวจะถูกน ามาประเมิน เพื่ อ

ประกอบการพิจารณาว่ารายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการนั้นแสดงถึงหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมเพื่ อสนับสนุนการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ ซึ่ งใน

การประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการอาจพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้  

(ก) ช่วงเวลาที่ ใช้ในการทดสอบการควบคุม และช่วงเวลาที่ ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่การทดสอบ

การควบคุมดังกล่าว 

(ข) ขอบเขตงานของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการและขอบเขตของบริการ และ 

การประมวลผลที่ เกี่ ยวข้อง การควบคุมที่ ถูกทดสอบและการทดสอบที่ ได้ถูกด าเนินการ 

และช่องทางในการทดสอบการควบคุมที่ สมัพันธก์บัการควบคุมของกจิการที่ ใช้บริการ  

(ค) ผลที่ ได้รับจากการทดสอบการควบคุมเหล่านั้นและความเห็นของผู้ สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการที่ มีต่อความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมเหล่านั้น 

ก32. ส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินบางอย่าง หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ

จากการทดสอบจะน้อยลง หากช่วงระยะเวลาที่ ใช้ในการทดสอบนั้นสั้น และช่วงเวลาที่ ได้ 

ท าการทดสอบนั้นได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว ในการเปรียบเทียบช่วงระยะเวลาที่ ครอบคลุมอยู่ 

ในรายงานประเภท 2 กับรอบระยะเวลาการรายงานทางการเงินของกิจการที่ ใช้บริการ  

ผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจสรุปว่ารายงานประเภท 2 ได้แสดงถึงหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ น้อย หากช่วงเวลาที่ คาบเกี่ ยวกันระหว่างช่วงระยะเวลาที่ ครอบคลุมอยู่  

ในรายงานประเภท 2 และช่วงเวลาที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการตั้งใจจะเชื่ อมั่นใน

รายงานดังกล่าวนั้นค่อนข้างน้อย ในกรณีนี้  รายงานประเภท 2 ที่ ครอบคลุมก่อนและหลัง

ช่วงเวลาดังกล่าวอาจให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพิ่ มขึ้น ส าหรับในกรณีอื่ น ผู้สอบบัญชีของ
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กิจการที่ ใช้บริการอาจพิจารณาถึงความจ าเป็นในการปฏิบัติหรือใช้ผู้สอบบัญชีอื่ นให้ทดสอบ

การควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม 

อย่างเพียงพอเกี่ ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมเหล่านั้น 

ก33. นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการมีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่ งหลักฐานเพิ่ มเติม

เกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงที่ ส าคัญของการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง ณ องค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งอยู่

นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาที่ ครอบคลุมในรายงานประเภท 2 หรือต้องพิจารณาวิธีการ

ตรวจสอบเพิ่ มเติม โดยปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกบัการพิจารณาว่าการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี

เพิ่ มเติมในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการที่ ปฏิบัติอยู่นอกเหนือจาก 

ช่วงระยะเวลาที่ ครอบคลุมโดยรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ อาจรวมถึง 

• ความส าคัญของความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินที่ ได้ประเมินไว้ 

• การควบคุมเฉพาะอย่างที่ ถูกทดสอบในขณะที่ ตรวจสอบระหว่างกาล  และ 

การเปล่ียนแปลงที่ ส าคัญของการควบคุมดังกล่าวนับตั้ งแต่การควบคุมดังกล่าว 

ถูกทดสอบ รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงในระบบข้อมูล กระบวนการ และบุคลากร 

• ระดับของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ในส่วนที่ เกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของ 

การปฏบิัติตามการควบคุม 

• ระยะเวลาของช่วงระยะเวลาที่ เหลือ 

• ขอบเขตที่ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการตั้งใจจะลดในการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ

โดยอาศัยการเชื่ อถือการควบคุม 

• ความมีประสิทธิผลของสภาพแวดล้อมการควบคุมและการติดตามผลการควบคุม  

ณ กจิการที่ ใช้บริการ 

ก34. หลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมที่ อาจได้รับ ตัวอย่างเช่น การขยายการทดสอบการควบคุม

ในช่วงระยะเวลาที่ เหลือ หรือการทดสอบการติดตามผลการควบคุมของกจิการที่ ใช้บริการ 

ก35. หากช่วงระยะเวลาในการทดสอบของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการอยู่นอกเหนือจาก 

รอบระยะเวลาบัญชีในงบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ 

ไม่สามารถใช้การทดสอบดังกล่าวได้และไม่สามารถสรุปว่าการควบคุมของกิจการที่ ใช้บริการ

ได้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เนื่ องจากการทดสอบเหล่านั้นไม่ได้แสดงถึงหลักฐาน 

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมในรอบระยะเวลาการตรวจสอบปัจจุบัน เว้นแต่ได้มีการ

ปฏบิัติตามวิธกีารอื่ น 

ก36. ในบางสถานการณ์ การบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้อาจถูกออกแบบอยู่บนสมมติฐานที่ ว่า

การควบคุมบางอย่างจะต้องมีการน าไปปฏิบัติใช้จริงโดยกิจการที่ ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น  

การบริการดังกล่าวอาจได้รับการออกแบบอยู่บนสมมติฐานที่ ว่ากิจการที่ ใช้บริการจะต้อง 

มีการควบคุมส าหรับการอนุมัติรายการทางการค้าก่อนที่ รายการเหล่านั้นจะถูกส่งไปที่ องค์กร

ที่ ให้บริการเพื่ อประมวลผล ในสถานการณ์ดังกล่าว ค าอธิบายถึงการควบคุมขององค์กรที่
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ให้บริการอาจรวมถึงค าอธิบายของการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ ใช้บริการเหล่านั้น  

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการควรพิจารณาว่าการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ ใช้บริการ

เหล่านั้นเกี่ ยวข้องกบับริการที่ ให้กบักจิการที่ ใช้บริการหรือไม่ 

ก37. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการเชื่ อว่ารายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

ไม่แสดงถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น หากผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการไม่ได้รวมถึงค าอธิบายการทดสอบการควบคุมและผลที่ ได้จากการทดสอบ

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจต้องได้มาซึ่ ง

ความเข้าใจในวิธีการและข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการโดยการติดต่อองค์กร

ที่ ให้บริการผ่านกิจการที่ ใช้บริการเพื่ อขอปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ

เกี่ ยวกับขอบเขตและผลที่ ได้รับจากงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ นอกจากนี้  

หากผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการเชื่ อว่ามีความจ าเป็นที่ ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการ

อาจต้องติดต่อกับองค์กรที่ ให้บริการผ่านกิจการที่ ใช้บริการเพื่ อร้องขอให้ผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ ณ องค์กรที่ ให้บริการ หรืออีกทางหนึ่ งคือ

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการหรือผู้สอบบัญชีอื่ นตามค าร้องขอของผู้สอบบัญชีของกิจการ

ที่ ใช้บริการอาจปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบดังกล่าวเอง 

ก38. รายงานประเภท 2 ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการระบุถึงผลที่ ได้รับจากการทดสอบ 

รวมถึงข้อยกเว้นและข้อมูลอื่ น ซึ่ งอาจมีผลต่อข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ 

ข้อยกเว้นที่ ระบุโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ หรือความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป

ในรายงานประเภท 2 ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการไม่ได้หมายความโดยทันทีว่า

รายงานประเภท 2 ของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการดังกล่าวจะไม่มีประโยชน์ต่อ 

การตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการในด้านการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ในทางตรงกันข้าม ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้

บริการจะต้องน าข้อยกเว้นและประเดน็ที่ ท าให้เกิดการแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป

ในรายงานประเภท 2 ของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ใ ห้บริการดังกล่าวมาพิจารณา 

ในการประเมินการทดสอบการควบคุมที่ ท าโดยผู้ สอบบัญชีขององค์ กรที่ ให้บริการ  

ในการพิจารณาข้อยกเว้นและประเดน็ที่ ท าให้เกิดการแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจปรึกษาหารือประเดน็ดังกล่าวกบัผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ ให้บริการ การสื่ อสารต่อดังกล่าวขึ้นอยู่กบัการติดต่อระหว่างองค์กรที่ ให้บริการและกิจการที่

ใช้บริการ และการได้รับการอนุมัติจากองค์กรที่ ให้บริการให้มีการสื่ อสารดังกล่าว 

การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่พบระหว่างการตรวจสอบ 

ก39. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการถูกก าหนดให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อบกพร่องที่ มี

นัยส าคัญที่ พบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล
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ทราบอย่างทันท่วงที9 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการยังถูกก าหนดให้แจ้งแก่

ผู้บริหารที่ รับผิดชอบในระดับที่ เหมาะสมทราบอย่างทนัท่วงทีถึงข้อบกพร่องของการควบคุม

ภายในอื่ นที่ พบระหว่างการตรวจสอบซึ่ งตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ ใช้บริการเห็นว่ามีความส าคัญเพียงพอที่ สมควรได้รับความสนใจจากผู้บริหาร10 

โดยประเดน็ที่ ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการอาจพบระหว่างการตรวจสอบและอาจแจ้งต่อ

ผู้บริหารและหน่วยงานที่ มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของกจิการที่ ใช้บริการ รวมถึง 

• การติดตามการควบคุมใดกต็ามที่ สามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงโดยกิจการที่ ใช้บริการ 

รวมถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่ ระบุอยู่ในผลที่ ได้รับจากรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 

• ตัวอย่างของการควบคุมส่วนเสริมของกจิการที่ ใช้บริการที่ ได้กล่าวไว้ในรายงานประเภท 

1 หรือรายงานประเภท 2 แต่ไม่มีการน าไปปฏบิัติใช้จริง ณ กจิการที่ ใช้บริการ และ 

• การควบคุมที่ อาจจ าเป็นต้องมี ณ องค์กรที่ ให้บริการ แต่ปรากฏว่าไม่มีการน าไปปฏิบัติ

ใช้จริง หรือไม่ได้ถูกครอบคลุมไว้ในรายงานประเภท 2 เป็นการเฉพาะ 

รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ที่ไม่ไดร้วมถึงบริการขององคก์รที่ใหบ้ริการช่วง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  18) 

ก40. หากองค์กรที่ ให้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ ให้บริการช่วงอื่ น รายงานของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการอาจรวมหรือไม่รวมถึงวัตถุประสงค์ของการควบคุมและการควบคุมที่

เกี่ ยวข้องขององค์กรที่ ให้บริการช่วงไว้ในค าอธิบายระบบงานขององค์กรที่ ให้บริการ และ 

ในขอบเขตของการรับงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งวิธใีนการรายงานทั้ง 2 วิธี

นั้นเรียกว่าวิธีการแบบรวบเข้าด้วยกัน และวิธีการแบบแบ่งแยก ตามล าดับ หากรายงาน

ประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 ไม่ได้รายงานถึงการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการช่วง 

และบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการช่วงจัดให้เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ ใช้

บริการ ผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใ ช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้ ในส่วนที่ เกี่ ยวกับองค์กรที่ ให้บริการช่วง ลักษณะและขอบเขตของงานที่

ต้องท าโดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการที่ เกี่ ยวกับบริการที่ องค์กรที่ ให้บริการช่วยจัดให้

ต้องปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับ ลักษณะและความส าคัญของการบริการเหล่านั้นที่ มีต่อกิจการที่ ใช้

บริการและความเกี่ ยวข้องของบริการดังกล่าวที่ มีต่อการตรวจสอบ การปฏิบัติตามข้อก าหนด

ในย่อหน้าที่  9 จะช่วยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการพิจารณาถึงผลกระทบขององค์กรที่

ให้บริการช่วงและลักษณะและขอบเขตของงานที่ ต้องปฏิบัติ 

  

 
9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265  “การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดแูลและผู้บริหาร

ของกจิการ” ย่อหน้าที่  9-10 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ย่อหน้าที่  10 
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การทุจริต การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั และการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง  

ซ่ึงยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขที่เกีย่วขอ้งกบักิจกรรม ณ องคก์รที่ใหบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19) 

ก41. องค์กรที่ ให้บริการอาจถูกก าหนดโดยเง่ือนไขของสัญญาที่ ท าไว้กับกิจการที่ ใช้บริการให้

เปิดเผยถึงผลกระทบที่ มีต่อกิจการที่ ใช้บริการส าหรับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับ หรือการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ เกิดจาก

ผู้บริหารหรือพนักงานขององค์กรที่ ให้บริการ ตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  19 ผู้สอบบัญชีของ

กิจการที่ ใช้บริการต้องสอบถามผู้บริหารของกิจการที่ ใช้บริการว่าองค์กรที่ ให้บริการได้มีการ

รายงานถึงประเดน็ดังกล่าวหรือไม่ และประเมินว่าประเดน็ที่ ถูกรายงานโดยองค์กรที่ ให้บริการ

นั้นมีผลกระทบต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตวิธีการตรวจสอบอื่ นของผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ ใช้บริการหรือไม่ ในบางสถานการณ์ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการอาจจ าเป็นต้อง

ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมเพื่ อใช้ในการประเมินผลกระทบดังกล่าว และอาจร้องขอกิจการที่ ใช้

บริการให้ติดต่อไปยังองค์กรที่ ให้บริการเพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ จ าเป็นเหล่านั้น 

การรายงานโดยผูส้อบบญัชีของกิจการที่ใชบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก42. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอเกี่ ยวกับการบริการที่ องค์กรที่ ใ ห้บริการจัดให้ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการ ถือเป็นการจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ ซึ่ งจะ

ถือว่าเป็นประเดน็การตรวจสอบเมื่ อ 

• ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการไม่สามารถได้มาซึ่ งความเข้าใจที่ เพียงพอเกี่ ยวกับ

บริการที่ องค์กรที่ ให้บริการจัดให้ และไม่มีข้อมูลพื้ นฐานในการระบุและประเมินความ

เสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• การประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการได้รวมถึงการคาดการณ์ว่า

การควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการนั้นได้มีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลและผู้สอบบัญชี

ของกิจการที่ ใ ช้บริการไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหม าะสม 

อย่างเพียงพอเกี่ ยวกบัความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมเหล่านั้น หรือ 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอสามารถหาได้จากบันทกึที่ เกบ็รักษาไว้ 

ณ องค์กรที่ ให้บริการเท่านั้น และผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการไม่สามารถได้มาซึ่ ง

การเข้าถึงบันทกึเหล่านั้นได้โดยตรง 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการจะแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขหรือไม่แสดงความเห็น

หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการว่าผลกระทบที่ เป็นไปได้ที่ มี

ต่องบการเงินนั้นมีสาระส าคัญหรือเป็นผลกระทบที่ แผ่กระจายหรือไม่ 

การอา้งอิงถึงงานของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  21-22) 

ก43. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้อ้างอิงถึงผลงานของผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ ให้บริการไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น เพื่ อวัตถุประสงค์

เร่ืองความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้
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บริการอาจจ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการก่อนที่ จะอ้างอิงถึง

งานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการดังกล่าว 

ก44. ข้อเทจ็จริงที่ ว่ากิจการที่ ใช้บริการใช้บริการจากองค์กรที่ ให้บริการนั้นไม่ได้เปล่ียนแปลงภาระ

ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี 

ในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อการใช้เป็นข้อมูลพื้ นฐาน

อย่างมีเหตุผลในการสนับสนุนความเห็นของผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ ดังนั้น  

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการไม่อ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ

เป็นเกณฑ์ไว้ในส่วนของความเห็นของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการที่ มีต่องบการเงินของ

กจิการที่ ใช้บริการ อย่างไรกต็าม หากผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการแสดงความเห็นแบบที่

เปลี่ ยนแปลงไป เนื่ องจากการแสดงความเหน็ที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการ ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการอาจอ้างองิถึงรายงานของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการ หากการอ้างอิงดังกล่าวช่วยในการอธิบายถึงเหตุผลส าหรับการแสดง

ความเหน็แบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปของผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการ ในสถานการณ์ดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการจ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการก่อนที่ จะอ้างองิถึงผลงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการดังกล่าว 

 


