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ISA™ 610 (ปรับปรุง) - การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือน

กันยายน พ.ศ. 2556 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ 

International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  

ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และ 

การแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย – นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อก

โดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือ

ข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 610 (ปรับปรุง) - การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน © 2013  

สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 610 (ปรับปรุง) – การใช้ผลงานของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน © 2013 สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้นฉบับ : International Standard on Auditing (ISA) 610 (Revised 2013), Using the Work of 

Internal Auditors  ISBN: 978-1-60815-152-3 

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรับปรุงเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนให้สอดคล้องกับ

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

การเป ล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อข้อก าหนดหรือหลักการที่ ส าคัญของมาตรฐาน  

การสอบบัญชีฉบับนี้  ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ จึงเป็นวันที่  1 มกราคม  

พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 

Edition ของ IFAC 
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1  TSA610 (ปรับปรุง) 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหากมีการน า

ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมถึง (ก) การใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีและ (ข) การขอความช่วยเหลือโดยตรงภายใต้

การก าหนดทศิทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่น ามาใช้กับกิจการที่ ไม่มีหน่วยงานการตรวจสอบภายใน 

(อ้างถึง ย่อหน้าที่  ก2) 

3. หากกจิการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวกับ 

การใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่น ามาใช้ในกรณีที่  

(ก) ความรับผิดชอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบ หรือ 

(ข) จากการท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอันเป็นผลจาก

วิธีการที่ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 315 (ปรับปรุง)1 ของ 

ผู้สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีไม่คาดว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่มีข้อก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีใช้ผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเพื่ อปรับเปล่ียนลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบที่ ผู้ สอบบัญชีต้องปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ให้เป็นการตัดสินใจของผู้ สอบบัญชี 

ในการก าหนดกลยุทธก์ารตรวจสอบโดยรวม 

4. ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ที่ เกี่ ยวกับความช่วยเหลือโดยตรงไม่ถูกน ามาใช้

ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีไม่ได้วางแผนจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน  

5. ในบางประเทศผู้สอบบัญชีอาจถูกห้ามหรือถูกจ ากัดขอบเขตบางอย่างโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับในการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือการขอความช่วยเหลือโดยตรง

จากผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ลบล้างกฎหมายหรือข้อบังคับที่ ใช้

ควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน 2 การห้ามหรือการจ ากัดเหล่านี้ จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อ 

ผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก31) 

 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) เรื่ อง “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญโดยท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  ก55 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื่ อง “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี” 
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2  TSA610 (ปรับปรุง) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 315 (ปรบัปรุง) และ มาตรฐานการสอบบญัชี 

รหสั 610 (ปรบัปรุง) 

6. กิจการหลายกิจการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่ งของโครงสร้างการควบคุม

ภายในและการก ากับดูแล วัตถุประสงค์และขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ลักษณะ

ความรับผิดชอบและสถานะภายในองค์กร รวมถึงอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในแตกต่างกันอย่างมาก และขึ้ นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของ

กจิการและความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลแล้วแต่กรณี 

7. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) กล่าวเกี่ ยวกับ ความรู้และประสบการณ์ของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเสริมความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ และการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลอันขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญได้อย่างไร มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)3 ยัง

อธิบายถึงการสื่ อสารที่ มีประสิทธิผลระหว่างผู้ ตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชีสร้าง

สภาพแวดล้อม ซึ่ งผู้สอบบัญชีสามารถได้รับการแจ้งเร่ืองที่ ส าคัญต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่องาน

ของผู้สอบบัญชีได้อย่างไร   

8. ขึ้ นอยู่กับสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและนโยบายและวิธีการที่

เกี่ ยวข้องสนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ ระดับความรู้ความสามารถ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้วิธกีารที่ เป็นระบบและเป็น

ระเบียบแบบแผนหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสามารถใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในเชิงสร้างสรรค์หรือเพิ่ มเสริม มาตรฐานการสอบบัญชีนี้ แสดงถึงความรับผิดชอบของ 

ผู้สอบบัญชีเมื่ อผู้สอบบัญชีคาดว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่ ง

ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ 4 โดยยึดความเข้าใจเบื้ องต้นของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับ

หน่วยงานตรวจสอบภายในในการได้มาซึ่ งผลของการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ก าหนดโดย

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) การน าผลงานดังกล่าวมาใช้ปรับเปล่ียน

ลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติด้วย

ตนเอง 

9. นอกจากนั้น มาตรฐานฉบับนี้ ยังแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีหากพิจารณา 

การขอความช่วยเห ลือโดยตรงจากผู้ ตรวจสอบภายในภายใต้การก าหนดทิศทาง  

การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 

10. อาจมีกลุ่มบุคคลภายในกิจการที่ ปฏิบัติ วิธีการที่ คล้ายกับวิธีการที่ ปฏิบัติโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน วิธีการดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการควบคุมภายใน ถ้าปฏิบัติ

 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก120 

4

  โปรดดูย่อหน้าที่  15-25 
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โดยหน่วยงานที่ เที่ ยงธรรมและมีความรู้ ความสามารถ ซึ่ งใช้วิธีการที่ เป็นระบบและเป็น

ระเบียบแบบแผน ซึ่ งรวมถึงการควบคุมคุณภาพ และการได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่ งของการตอบสนองของ 

ผู้สอบบัญชีต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3305 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ 

11. ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบเพียงผู้ เดียวต่อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ และ 

ความรับผิดชอบในงานตรวจสอบนั้นไม่ลดลงจากการที่ ผู้สอบบัญชีใช้ผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ ตรวจสอบภายใน ถึงแม้ว่า 

ผู้ตรวจสอบภายในอาจปฏิบัติวิธีการตรวจสอบคล้ายกับวิธีการที่ ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชี แต่

หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในไม่เป็นอิสระจากกิจการเช่นเดียวกันกับ

ข้อก าหนดของผู้ สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 2006 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จึงก าหนดเง่ือนไขที่ จ าเป็นส าหรับ

ผู้สอบบัญชีเพื่ อให้สามารถใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน และยังก าหนดความพยายามใน

การท างานที่ จ าเป็นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่ งผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในมี

ความเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี

ได้รับการออกแบบเพื่ อให้โครงร่างในการตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการใช้ผลงานของ

ผู้ตรวจสอบภายในเพื่ อป้องกนัการใช้ผลงานดังกล่าวเกนิควรหรือน ามาใช้อย่างไม่เหมาะสม 

วนัถือปฏิบติั 

12. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2557 

วตัถุประสงค ์

13. ในกรณีที่ กจิการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ งผู้สอบบัญชีคาดว่าจะน าผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมาใช้ปรับเปล่ียนลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบที่ ผู้ สอบบัญชีจะปฏิบัติ ด้วยตนเอง หรือจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจาก 

ผู้ตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีมีดังนี้  

(ก) เพื่ อพิจารณาว่าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือการขอความช่วยเหลือโดยตรง

จากผู้ ตรวจสอบภายในสามารถใช้ได้หรือไม่ และถ้าจะน ามาใช้ จะใช้ในเร่ืองใด และ 

ในขอบเขตเพียงใด 

 
5  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 เรื่ อง “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  14 
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(ข) เพื่ อพิจารณาว่าผลงานนั้นเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนั้นหรือไม่ หาก

ใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(ค) เพื่ อก าหนดทิศทาง ควบคุมดูแลและสอบทานงานนั้ นอย่างเหมาะสม  หากขอ 

ความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน 

ค าจ ากดัความ 

14. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานภายในกิจการที่ ปฏิบัติงานให้ 

ความเชื่ อมั่นและกิจกรรมการให้ค าปรึกษาซึ่ งได้รับการออกแบบเพื่ อประเมินและ

ปรับปรุงประสิทธิผลของการก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ ยงและวิธีการของ 

การควบคุมภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก4) 

(ข) ความช่วยเหลือโดยตรง หมายถึง การใช้ผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ

ภายใต้การก าหนดทศิทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 

ขอ้ก าหนด 

การพิจารณาว่าจะใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ในเรื่องใด และมีขอบเขต

เพียงใด 

การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

15. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าผลงานของผู้ตรวจสอบภายในสามารถน ามาใช้ตามวัตถุประสงค์ 

การตรวจสอบนั้นหรือไม่ โดยประเมินเรื่ องดังต่อไปนี้  

(ก) ขอบเขตของสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบายและ

วิธีการที่ เกี่ ยวข้องที่ สนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก5-ก9) 

(ข) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5-ก9)  

(ค) หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้วิธีการที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน  รวมถึง 

การควบคุมคุณภาพหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10-ก11) 

16. ผู้สอบบัญชีต้องไม่น าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้ หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ว

พบว่า 

(ก) สถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร และนโยบายและวิธีการที่ เกี่ ยวข้องไม่

สนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ 

(ข) หน่วยงานตรวจสอบภายในขาดความรู้ความสามารถที่ เพียงพอ หรือ 

(ค) หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ได้ใช้วิธีการที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน รวมถึง 

การควบคุมคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12-ก14) 
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การพิจารณาลกัษณะ และขอบเขตของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในทีส่ามารถน ามาใชไ้ด ้

17. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาลักษณะและขอบเขตของงานที่ ท า หรือที่ วางแผนจะท าโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  และความ เกี่ ยว ข้ อ งกั บ กล ยุทธ์ ก ารตรวจสอบ โดยรวมของ 

ผู้สอบบัญชีและแผนงานสอบบัญชี เพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าขอบเขตหรือส่วนใด

ของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถน ามาใช้ได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15-ก17) 

18. ผู้สอบบัญชีต้องตัดสินใจในเร่ืองส าคัญที่ เกี่ ยวกับงานตรวจสอบ เพื่ อป้องกันการน าผลงาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้อย่างไม่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนการใช้

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในน้อยกว่าผลงานที่ ได้จากการปฏบิัติงานตรวจสอบด้วย

ตนเอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15-ก17) 

(ก) การใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีมากขึ้นเมื่ อเกี่ ยวข้องกบั 

(1) การวางแผนและการปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้อง  

(2)  การประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่ รวบรวมได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18-ก19) 

(ข) ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินไว้ใน

ระดับของสิ่ งที่ ผู้ บริหารให้การรับรองไว้สูงขึ้ น และต้องพิจารณาเป็นพิเศษต่อ 

ความเสี่ ยงที่ ระบุเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20-ก22) 

(ค) สถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน นโยบายและวิธีการที่ เกี่ ยวข้อง 

ที่ จะสนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอมีน้อย 

(ง) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในต ่า 

19. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินในภาพรวมว่าการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตาม

ขอบเขตที่ ได้วางแผนไว้ยังคงมีผลท าให้ผู้ สอบบัญชีได้มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

อย่างเพียงพอหรือไม่ โดยค านึงว่าผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อการแสดงความเห็นจาก

การตรวจสอบเพียงผู้เดียว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15-ก22) 

20. ในการติดต่อสื่ อสารกับผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลถึงเร่ืองภาพรวมของขอบเขตและ

ระยะเวลาการตรวจสอบที่ ได้วางแผนตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2607 

ผู้ สอบบัญชีต้องติดต่อสื่ อสารว่าผู้ สอบบัญชีได้วางแผนที่ จะใช้ผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23)  

การใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

21. หากผู้สอบบัญชีวางแผนจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ สอบบัญชีต้อง

ปรึกษาหารือการวางแผนกับหน่วยงานตรวจสอบภายในในการน าเอาผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในนั้นมาใช้ โดยใช้หลักการการร่วมมือในกจิกรรมที่ เกี่ ยวข้องต่าง ๆ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก24-ก26) 

 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 เร่ือง “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  15 
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22. ผู้สอบบัญชีต้องอ่านรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ เกี่ ยวกับการท างานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ซึ่ งผู้ สอบบัญชีวางแผนจะใช้ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในลักษณะและ

ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏบิัติและสิ่ งที่ ตรวจพบที่ เกี่ ยวข้อง 

23. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการตรวจสอบอย่างเพียงพอต่อเนื้ อหาของผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในโดยรวม ซึ่ งผู้สอบบัญชีวางแผนจะใช้เพื่ อก าหนดความเพียงพอส าหรับ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินว่า 

(ก) ผลงานนั้นมีการวางแผน การปฏิบัติ การควบคุมดูแล การสอบทาน และการจัดท า

เอกสารหลักฐานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 (ข)  หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ ถูกรวบรวมโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในสามารถได้มาซึ่ งข้อสรุปที่ สมเหตุสมผลได้หรือไม่ 

 (ค) ข้อสรุปที่ ได้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้ น ๆ และรายงานต่าง ๆ ที่ จัดท าขึ้ นโดย

หน่วยงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับผลของงานที่ ท าหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก27-ก30) 

24. ลักษณะและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีต้องตอบสนองต่อการประเมินของ 

ผู้สอบบัญชีในเร่ืองต่อไปนี้  

(ก) ระดับการใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้อง 

(ข) ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 

(ค) ขอบเขตสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและวิธีการที่

เกี่ ยวข้องที่ สนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

(ง) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน8 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27- 

ก29) 

         และต้องรวมถึงการปฏบิัติซ า้ส าหรับผลงานบางส่วน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก30) 

25. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในตาม 

ย่อหน้าที่  15 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  และการก าหนดลักษณะและขอบเขตของ 

การใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในส าหรับวัตถุประสงค์การตรวจสอบในฉบับนี้  

มีความเหมาะสมหรือไม่ 

การพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู ้ตรวจสอบภายในหรือไม่  ในเร่ืองใด  

และมีขอบเขตเพียงใด 

การพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู ้ตรวจสอบภายในส าหรับวัตถุประสงค์ 

การตรวจสอบหรือไม่ 

 
8
  โปรดดูย่อหน้าที่  18 
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26. ผู้สอบบัญชีอาจถูกห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับในการรับความช่วยเหลือโดยตรงจาก 

ผู้ตรวจสอบภายใน หากเป็นเช่นนั้นย่อหน้าที่  27-35 และ 37 ไม่ถูกน ามาใช้ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก31) 

27. ในกรณีที่ การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ และผู้สอบบัญชีวางแผนจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน 

ในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินอุปสรรคที่ มีนัยส าคัญที่ มีอยู่ต่อความเที่ ยงธรรม

และระดับความรู้ ความสามารถของผู้ ตรวจสอบภายในผู้ ซึ่ งให้ความช่วยเหลือนั้ น  

การประเมินอุปสรรคที่ มีนัยส าคัญที่ มีอยู่ต่อความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในต้อง

รวมถึงการสอบถามผู้ตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับส่วนได้เสียและความสัมพันธ์ ซึ่ งอาจสร้าง

อุปสรรคต่อความเที่ ยงธรรม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32-ก34) 

28. ผู้สอบบัญชีต้องไม่ขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในในกรณีที่  

 (ก) มีอุปสรรคที่ มีนัยส าคัญต่อความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน หรือ 

(ข) ผู้ ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ความสามารถที่ เพียงพอที่ จะปฏิบัติงานที่ ได้รับได้  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32-ก34) 

การพิจารณาลกัษณะและขอบเขตงานทีส่ามารถขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน 

29. ในการก าหนดลักษณะและขอบเขตของงานที่ อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน และลักษณะ 

ระยะเวลาและขอบเขตของทิศทาง การควบคุมดูแลแลการสอบทานซึ่ งเหมาะสมกับสถานการณ์

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง 

(ก) ระดับการใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกบั 

    (1) การวางแผนและการปฏบิัติวิธีการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้อง  

    (2) การประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่ รวบรวมได้ 

(ข) ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 

(ค) การประเมินอุปสรรคที่ มีนัยส าคัญที่ มีอยู่ต่อความเที่ ยงธรรมและระดับความรู้

ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในผู้ซึ่ งให้ความช่วยเหลือโดยตรงนั้นกับผู้สอบบัญชี 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35-ก39)  

30. ผู้สอบบัญชีต้องไม่ขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในในการปฏบิัติวิธกีารที่  

 (ก) เกี่ ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญในการตรวจสอบ (อ้างองิถึงย่อหน้าที่  ก19) 

(ข) เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้

ประเมินไว้ที่ สูงขึ้ น ซึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องและ 

การประเมินหลักฐานการตรวจสอบที่ รวบรวมมีมากกว่าปกต ิ(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38) 

(ค) เกี่ ยวข้องกับงานที่ ผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนเกี่ ยวข้องซึ่ งรายงาน หรือจะถูกรายงานต่อ

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ 
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(ง) เกี่ ยวกับการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

ฉบับนี้ ในส่วนที่ เกี่ ยวกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในและการใช้ผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในหรือความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก35-ก39) 

31. เมื่ อผู้สอบบัญชีประเมินอย่างเหมาะสมแล้วว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงหรือไม่ และ 

ในขอบเขตใด ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเกี่ ยวกับภาพรวม

ของขอบเขตและระยะเวลาของการตรวจสอบที่ ได้วางแผนไว้ให้เป็นไปตามที่ กล่าวไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)9 และติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับลักษณะและ

ขอบเขตของการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในที่ ได้วางแผนไว้เพื่ อให้มี

ความเข้าใจร่วมกันว่าการขอความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เกินไปกว่าสถานการณ์ของงาน

ตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก39) 

32. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินในภาพรวมว่าการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน

ตามขอบเขตที่ ได้วางแผนไว้ร่วมกับการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่ ได้

วางแผนไว้นั้นยังให้ผลที่ ท าให้ผู้สอบบัญชีมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ โดย

ผู้สอบบัญชียังมีความรับผิดชอบต่อการแสดงความเหน็จากการตรวจสอบเพียงผู้เดียว 

การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน 

33. ก่อนการขอความ ช่วย เห ลือ โดยตรงจากผู้ ต รวจสอบภายใน เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ 

ในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ได้รับข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนที่ ได้รับมอบหมายของกิจการว่า 

ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอนุญาตให้ปฏบิัติตามค าสั่งของผู้สอบบัญชี และกจิการ

จะไม่เข้าแทรกแซงงานที่ ผู้ตรวจสอบภายในปฏบิัติส าหรับผู้สอบบัญชี  

(ข) ได้รับข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ตรวจสอบภายในว่า ผู้ตรวจสอบภายใน

จะรักษาความลับเฉพาะเร่ือง ตามที่ ได้ รับค าสั่งของผู้ สอบบัญชีและแจ้งให้ 

ผู้สอบบัญชีทราบหากมีอุปสรรคต่อความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

34. ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดทิศทาง ควบคุมดูแลและสอบทานผลงานที่ ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบ

ภายในส าหรับงานตรวจสอบนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี รหัส 220  

ย่อหน้าที่  1010 โดย 

(ก) ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของการก าหนดทิศทาง การควบคุมดูแล  และ 

การสอบทาน ต้องรับรู้ ว่าผู้ตรวจสอบภายในไม่อิสระจากกิจการและต้องตอบสนอง

ต่อผลของการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ตามย่อหน้าที่  29 ของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้   

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  15 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เรื่ อง “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” 
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(ข) วิธีการสอบทานต้องรวมถึงการที่ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชีที่ ใช้

ประกอบในการปฏบิัติงานบางส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน 

การก าหนดทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีส าหรับงานที่ ปฏิบัติ  

โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเพียงพอที่ จะให้ผู้สอบบัญชีพอใจว่าผู้ตรวจสอบภายใน

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อสนับสนุนข้อสรุปในผลงานนั้น 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40-ก41) 

35. ในการก าหนดทศิทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานงานที่ ปฏบิัติโดยผู้ตรวจสอบภายใน

นั้น ผู้สอบบัญชีต้องระมัดระวังต่อข้อบ่งชี้ที่ ว่า การประเมินผลของผู้สอบบัญชีตามย่อหน้าที่  

27 ไม่เหมาะสมอกีต่อไป 

เอกสารหลกัฐาน 

36. หากผู้สอบบัญชีใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องรวมเร่ือง

เหล่านี้ ในเอกสารการหลักฐานของงานตรวจสอบ 

 (ก) การประเมินผลว่า 

(1) สถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ นโยบายและ

วิธีการที่ เกี่ ยวข้องสนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่าง

เพียงพอหรือไม่ 

(2) ระดับความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

(3) หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้วิธีการที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผน 

รวมถึงการควบคุมคุณภาพ หรือไม่ 

 (ข) ลักษณะและขอบเขตของผลงานที่ น ามาใช้ และเกณฑส์ าหรับการตัดสนิใจนั้น  

(ค) วิธีการตรวจสอบที่ ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีเพื่ อประเมินความเพียงพอของผลงานที่

น ามาใช้ 

37. หากผู้สอบบัญชีขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในส าหรับการตรวจสอบ  

ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบดังนี้  

(ก) การประเมินอุปสรรคที่ มีนัยส าคัญที่ มีอยู่ต่อความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

และระดับความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในผู้ ซึ่ งให้ความช่วยเหลือ

โดยตรง 

(ข) หลักการในการตัดสินใจเกี่ ยวกับลักษณะและขอบเขตของงานที่ ปฏิบัติโดย 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

(ค) ผู้ใดสอบทานงานที่ ปฏิบัติและวันที่ และขอบเขตของการสอบทานให้เป็นไปตามที่

กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 23011 
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(ง) ข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรที่ ได้รับจากผู้แทนที่ ได้รับมอบหมายของกิจการและ    

ผู้ตรวจสอบภายในของกจิการตามย่อหน้าที่  33 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้   

(จ) กระดาษท าการที่ จัดท าโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่ งให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อ 

งานตรวจสอบนั้น 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ค าจ ากดัความของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  2, 14 (ก)) 

ก1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยทั่วไปรวมถึงการให้ 

ความเชื่ อมั่นและกิจกรรมการให้ค าปรึกษาที่ ถูกออกแบบเพื่ อประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิผลของวิธีการก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน  

ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูล 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจประเมินวิธีการก ากับดูแลในส่วนที่ เกี่ ยวกับการบรรลุ

วัตถุป ระสงค์ ใน ด้ านจ ริยธรรมและค่ านิ ยม  การบ ริหารการปฏิบั ติ งานและ 

ความรับผิดชอบ ความเสี่ ยงในการติดต่อสื่ อสารและข้อมูลเกี่ ยวกับการควบคุมไปยัง

ส่วนงานที่ เหมาะสมขององค์กรและความมีประสิทธิผลของการสื่ อสารระหว่างผู้มีหน้าที่

ก ากบัดูแล ผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้บริหาร 

 กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบริหารความเสีย่ง 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจช่วยกิจการในการระบุและประเมินสถานการณ์ที่ ส าคัญที่

อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยง และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ ยงและ 

การควบคุมภายใน (รวมถึงประสทิธผิลของวิธกีารจัดท ารายงานทางการเงิน) 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจปฏบิัติวิธกีารเพื่ อช่วยกจิการในการตรวจจบัการทุจริต 

กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุภายใน 

• การประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเจาะจงให้สอบทานการควบคุม ประเมินผลการด าเนินงาน

และให้ค าแนะน าเพื่ อปรับปรุง ในการกระท าเช่นนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในให้

ความเชื่ อมั่นกับการควบคุม เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจวางแผนหรือ

ปฏิบัติการทดสอบหรือวิธีการอื่ น ๆ เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นแก่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่

ก ากับดูแลเกี่ ยวกับการออกแบบ การน าไปปฏิบัติและความมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ

ของการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบ 

• การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจ

ได้รับมอบหมายให้สอบทานวิธีการที่ ใช้เพื่ อระบุ รับรู้  วัดค่า จัดประเภท และรายงาน

ข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงาน และสอบถามโดยเฉพาะเจาะจงในแต่ละ



                                                            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

11  TSA610 (ปรับปรุง) 

รายการ รวมถึงการทดสอบรายละเอียดของรายการ ยอดคงเหลือ และวิธีก าร

ปฏิบัติงาน 

• การสอบทานกิจกรรมด าเนินงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับมอบหมายให้ 

สอบทานความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกิจกรรมด าเนินงาน รวมถึง

กจิกรรมที่ มิใช่กจิกรรมทางการเงินของกจิการ 

• การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับ

มอบหมายให้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อก าหนดภายนอกอื่ น 

และการปฏบิัติตามนโยบายและค าสั่งของฝ่ายบริหาร และข้อก าหนดภายในอื่ น 

ก2 กิจกรรมที่ คล้ายกับกิจกรรมที่ ท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจปฏิบัติโดยหน่วยงานที่

ใช้ชื่ ออื่ นภายในกิจการ กิจกรรมบางส่วนหรือทั้งหมดของหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจจะ

โอนให้กับผู้ ให้บริการซึ่ งเป็นเป็นบุคคลที่ สาม ผู้ สอบบัญชีจะใช้ผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ ง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองชื่ อของ

หน่วยงานหรืองานนั้นถูกปฏิบัติโดยกิจการหรือผู้ให้บริการที่ เป็นบุคคลที่ สาม แต่ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของกจิกรรม ขอบเขตของสถานะภายในกจิการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ

นโยบายและวิธีการที่ เกี่ ยวข้องที่ สนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ความรู้

ความสามารถ และวิธีการปฏิบัติงานที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนของหน่วยงานที่

เกี่ ยวข้อง ส่วนอ้างอิงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวกับผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในรวมถึงกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องของหน่วยงานอื่ นหรือผู้ให้บริการซึ่ งเป็นบุคคลที่

สามซึ่ งมีลักษณะข้างต้นนี้   

ก3 นอกจากนั้น บุคคลของกิจการผู้มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารและ 

มีความรับผิดชอบนอกหน่วยงานการตรวจสอบภายใน โดยปกติ อาจพบอุปสรรคต่อ 

ความเที่ ยงธรรม ซึ่ งท าให้ต้องแยกบุคคลเหล่านั้นออกจากส่วนหนึ่ งของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้  ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี้ อาจปฏิบัติ

กิจกรรมการควบคุมที่ อาจได้รับการทดสอบตามที่ กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

33012 ด้วยเหตุผลนี้การควบคุมที่ ใช้ติดตามผลที่ ได้ปฏิบัติโดยเจ้าของที่ มีอ านาจการจัดการ

อาจไม่เทยีบเท่ากบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ก4 แม้ว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกิจการและการสอบบัญชีมี 

ความแตกต่างกัน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่ คล้ายกับวิธีการ

ที่ ปฏิบัติโดยผู้ สอบบัญชีในส่วนที่ เกี่ ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน หากเป็นเช่นนั้ น  

ผู้ สอบบัญชีอาจใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในส าหรับวัตถุประสงค์ของ 

การตรวจสอบดังต่อไปนี้  
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• เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลอันขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจากความผิดพลาดหรือการทุจริตของ

ผู้สอบบัญชี ตามที่ กล่าวนี้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)13 ก าหนดให้

ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกับลักษณะของความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน สถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร และกจิกรรมที่

ปฏิบัติ หรือที่ จะปฏิบัติ และสอบถามบุคคลต่าง ๆ ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ เหมาะสม (หากกจิการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน) หรือ 

• หลังจากการประเมินอย่างเหมาะสมผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจใช้ผลงาน ซึ่ งได้รับการ

ปฏิบัติโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในระหว่างงวดเวลาเพื่ อทดแทนหลักฐานการสอบ

บัญชีบางส่วนที่ จะได้รับโดยตรงโดยผู้สอบบัญชีเอง14 หากการกระท าดังกล่าวไม่ถูกห้าม

หรือจ ากดัขอบเขตโดยกฎหมายและข้อบังคับ 

นอกจากนั้นผู้สอบบัญชีอาจใช้ผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบภายใต้การ

ก าหนดทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี (อ้างถึง “การช่วยเหลือ

โดยตรง” ในมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ )15 เว้นแต่การกระท าดังกล่าวถูกห้ามหรือถูกจ ากัด

ขอบเขตโดยกฎหมายและข้อบังคับ 

การพิจารณาว่าจะใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ในเรื่องใด และมีขอบเขต

เพียงใด 

การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ความเที่ ยงธรรมและความรู้ความสามารถ (อ้างถึงย่อหน้าที่  15 (ก)-(ข)) 

ก5 ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเพื่ อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และพิจารณาถึงลักษณะและขอบเขต

ของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ จะน ามาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ก6 ขอบเขตของสถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในกจิการ รวมถึงนโยบายและวิธกีาร

ที่ เกี่ ยวข้องที่ สนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ ตรวจสอบภายในและระดับของความรู้

ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในการ

พิจารณาว่าจะใช้ผลงานดังกล่าวหรือไม่ และถ้าพิจารณาว่าจะใช้ผลงานลักษณะและขอบเขต

ของการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  6 (ก) 
14

 โปรดดูย่อหน้าที่  15-25 
15

 โปรดดูย่อหน้าที่  26-35 
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ก7 ความเที่ ยงธรรม หมายถึง ความสามารถที่ จะปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้โดยไม่มีความล าเอียง 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพลที่ ไม่เหมาะสมจากผู้อื่ นในการครอบง าดุลยพินิจ 

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ปัจจัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีมีดังนี้  

• สถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในกิจการ รวมถึงอ านาจหน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้หน่วยงานปราศจาก 

ความล าเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออิทธิพลที่ ไม่เหมาะสมจากผู้ อื่ นใน 

การครอบง าดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รายงานต่อผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลหรือเจ้าพนักงานที่ มีอ านาจหน้าที่ ที่ เหมาะสม หรือถ้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อผู้บริหาร หน่วยงานสามารถเข้าถึงผู้มีหน้าที่ ก ากับ

ดูแลได้โดยตรงหรือไม่ 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในปราศจากความรับผิดชอบใด ๆ ที่ ขัดแย้งกันหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น การมีหน้าที่ ในการบริหารหรือปฏิบัติการหรือความรับผิดชอบที่

นอกเหนือจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลก ากบัดูแลการตัดสินใจเกี่ ยวกับการว่าจ้างงานที่ เกี่ ยวข้องกับ

หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่  ตัวอย่างเช่น การพิจารณานโยบายเกี่ ยวกับ

ผลตอบแทนที่ เหมาะสม 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในมีข้อจ ากัดหรือการกีดกันใด ๆ โดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ใน 

การก ากับดูแลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในการติดต่อสื่ อสารเร่ืองที่ ตรวจพบโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในไปยังผู้สอบบัญชี 

• ผู้ตรวจสอบภายในเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้อง และการเป็นสมาชิกท าให้มี

ภาระหน้าที่ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องกับความเที่ ยงธรรม

หรือไม่ หรือนโยบายภายในขององค์กรวิชาชีพท าให้บรรลุความเที่ ยงธรรมหรือไม่ 

ก8 ความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง การบรรลุผลและการด ารงไว้

ซึ่ งความรู้และทกัษะของหน่วยงานในภาพรวมในระดับที่ ถูกก าหนดไว้เพื่ อให้การปฏบิัติงาน

ตามที่ ได้รับมอบหมายนั้นเป็นไปอย่างพากเพียรและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่

เกี่ ยวข้อง ปัจจัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีมีดังนี้  

• หน่วยงานตรวจสอบภายในมีทรัพยากรเพียงพอและเหมาะสมเมื่ อเปรียบเทยีบกับขนาด

ของกจิการและลักษณะของการด าเนินการหรือไม่ 

• มีนโยบายที่ ก าหนดไว้เกี่ ยวกับการว่าจ้างงาน การฝึกอบรมและการมอบหมายงานแก่ 

ผู้ตรวจสอบภายในในงานตรวจสอบภายในหรือไม่ 

• ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคที่ เพียงพอและมีความเชี่ ยวชาญใน 

การตรวจสอบหรือไม่ เกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องส าหรับผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเพื่ อประเมิน 

อาจรวมถึง การมีต าแหน่งและประสบการณ์ทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้อง 
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• ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ที่ จ าเป็นเกี่ ยวกับรายงานทางการเงินของกิจการและแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีทกัษะที่ จ าเป็น 

เพื่ อปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องกับงบการเงินของกิจการหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ความรู้ เร่ือง

เฉพาะของอุตสาหกรรม)  

• ผู้ตรวจสอบภายในเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้อง และการเป็นสมาชิกท าให้ 

มีภาระหน้าที่ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดใน  

การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ องหรือไม่ 

ก9 ความเที่ ยงธรรมและความรู้ ความสามารถอาจถูกมองใน ลักษณะของความต่อเนื่ อง  

ย่ิงสถานะภายในกิจการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบายและวิธีการที่

เกี่ ยวข้องที่ สนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ ตรวจสอบภายในและระดับของความรู้

ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพิ่ มสูงขึ้ น ท าให้มีความเป็นไปได้มากขึ้ นที่

ผู้สอบบัญชีอาจใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบในส่วนต่าง ๆ มากขึ้ น อย่างไรก็ตาม 

สถานะภายในกิจการ และนโยบายและวิธีการที่ เกี่ ยวข้องที่ สนับสนุนอย่างเข้มแข็งใน 

ความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถชดเชยการขาดความรู้ความสามารถที่

เพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ความรู้ความสามารถในระดับสูงของหน่วยงาน

ตรวจสอบไม่สามารถชดเชยสถานะภายในกิจการ และนโยบายและวิธีการที่ เกี่ ยวข้องที่

สนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในได้เช่นกนั 

การน าวิธกีารที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  15 (ค)) 

ก10 การน าวิธีการที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ในการวางแผน ปฏิบัติงาน

ควบคุมดูแล สอบทานและการจัดท าเอกสารหลักฐานกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งแยกกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากกิจกรรมการควบคุมที่ ใช้ติดตามผล ซึ่ งอาจ 

ถูกปฏบิัติภายในกจิการ 

ก11 ปัจจัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้น า

วิธกีารที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนมาใช้ในการวางแผนมาใช้หรือไม่มีดังนี้  

• การมีอยู่ ความเพียงพอ และการใช้วิธีการตรวจสอบภายในที่ ได้บันทึกไว้เป็นเอกสาร

หลักฐาน หรือแนวทางปฏิบัติที่ ครอบคลุมถึงเร่ืองต่าง ๆ เช่น การประเมินความเสี่ ยง  

แนวการปฏิบัติงาน การจัดท าเอกสารหลักฐานและการรายงาน ลักษณะและขอบเขต  

ซึ่ งเป็นสดัส่วนกบัขนาดและสถานการณ์ของกจิการ 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในได้น านโยบายและวิธีการการควบคุมคุณภาพที่ เหมาะสมมา

ใช้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือวิธีการตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  

ฉบับที่  116 ซึ่ งอาจน ามาใช้ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน (เช่น ส่วนที่ เกี่ ยวกับความเป็น
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 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 เร่ือง “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและ 

การสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ น ตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” 
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ผู้น า ทรัพยากรบุคคล และการปฏิบัติงาน) หรือข้อก าหนดด้านการควบคุมคุณภาพใน

มาตรฐานที่ ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน องค์กร

วิชาชีพเหล่านี้ อาจก าหนดข้อก าหนดที่ เหมาะสมเช่นการประเมินคุณภาพภายนอกเป็น

ระยะ 

สถานการณ์ที่ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่สามารถน ามาใช้ได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

ก12 การประเมินของผู้สอบบัญชีว่าสถานะภายในกิจการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง

นโยบายและวิธกีารที่ เกี่ ยวข้องที่ สนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและระดับ

ของความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ และหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในใช้วิธีการที่ เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนหรือไม่ อาจบ่งชี้ ถึงความเสี่ ยง

เกี่ ยวกับคุณภาพของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในว่ามีนัยส าคัญมาเกินกว่า 

ความเหมาะสมที่ จะใช้ผลงานดังกล่าวของหน่วยงานเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

ก13 การพิจารณาปัจจัยในย่อหน้าที่  ก7 ก8 และ ก11 ของมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้  

โดยแยกจากกันหรือพิจารณารวมกันมีความส าคัญ เนื่ องจากปัจจัยแต่ละปัจจัยหลายคร้ัง

อาจไม่พอเพียงที่ จะสรุปได้ว่าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถน ามาใช้ 

เพื่ อวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น สถานะภายในกิจการของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมีความส าคัญเป็นการเฉพาะในการประเมินอุปสรรคต่อความเที่ ยงธรรมของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน หากหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อผู้บริหาร อาจพิจารณาได้ว่า 

มีอุปสรรคอย่างมีนัยส าคัญต่อความเที่ ยงธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เว้นแต่ว่า

ปัจจัยอื่ น ๆ ตามที่ อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  ก7 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ โดยรวมให้

การป้องกนัที่ เพียงพอเพื่ อลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ 

ก14 นอกจากนั้นจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ17 ระบุว่าอุปสรรคจากการตรวจสอบ หรือ 

สอบทานงานที่ ตนเองมีส่วนร่วมเกิดเมื่ อผู้สอบบัญชีรับงานที่ จะจัดหาบริการตรวจสอบ

ภายในให้กับลูกค้า และผลจากบริการตรวจสอบภายในดังกล่าวจะใช้ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ ทั้งนี้  เนื่ องจากความเป็นไปได้ที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะใช้ผลจากบริการ

ตรวจสอบภายใน โดยไม่ท าการประเมินอย่างเหมาะสม หรือไม่ใช้ความสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับที่ เท่ากันกับที่ ผลงานตรวจสอบภายในนั้นปฏิบัติโดยกลุ่ม

บุคคลอื่ นที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกของส านักงานตรวจสอบ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 18

ก าหนดข้อห้าม ซึ่ งน ามาใช้ในสถานการณ์เฉพาะ และอุปสรรคและการป้องกันที่ สามารถ

น ามาใช้เพื่ อลดอุปสรรคนั้นให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ในสถานการณ์อื่ น ๆ 
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การพิจารณาลกัษณะและขอบเขตของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในทีส่ามารถน ามาใช ้

ปัจจัยที่ ผลต่อการพิจารณาลักษณะและขอบเขตของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ สามารถ

น ามาใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  17-19) 

ก15 เมื่ อผู้ สอบบัญชีพิจารณาว่าผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถน ามาใช้ 

เพื่ อวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ข้อพิจารณาประการแรกคือลักษณะและขอบเขตของผลงาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ ปฏิบัติหรือวางแผนที่ จะปฏิบัติ  เกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์ 

การตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบซึ่ งผู้ สอบบัญชีจัดท าขึ้ นตามที่ กล่าวใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30019 หรือไม่ 

ก16 ตัวอย่างของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ สามารถน ามาใช้โดยผู้สอบบัญชีรวมถึง

ผลงานต่อไปนี้  

• การทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

• วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ เกี่ ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจที่ จ ากดั 

• การสงัเกตการณ์ตรวจนับสนิค้าคงหลือ 

• การติดตามรายการผ่านระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน 

• การทดสอบการปฏบิัติตามข้อก าหนดและข้อบังคับต่าง ๆ 

• ในบางสถานการณ์ การตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยซึ่ ง

เป็นกิจการภายในกลุ่มที่ ไม่มีนัยส าคัญ (โดยไม่ขัดแย้งกับข้อก าหนดตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 600)20 

ก17 การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับลักษณะและขอบเขตที่ วางแผนไว้ของการใช้ผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจได้รับอิทธิผลจากการประเมินขอบเขตของสถานะภายใน

กิจการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบายและวิธีการที่ เกี่ ยวข้องที่ สนับสนุน 

ความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน และระดับความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในตามย่อหน้าที่  18 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  นอกจากนั้นระดับ

ของดุลยพินิจที่ จ าเป็นในการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผลงานดังกล่าว และ  

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินได้ที่ ระดับ 

สิ่ งที่ ผู้ บริหารให้การรับรองไว้ เป็นข้อมูลส าคัญที่ ใช้ในการพิจารณาของผู้ สอบบัญชี 

นอกจากนั้น ยังมีบางสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเพื่ อวัตถุประสงค์การตรวจสอบตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  16 ของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้  

 
19 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 เร่ือง “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” 

20
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เร่ือง “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบ

บัญชีอื่ น” 
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ดุลยพินิจที่ ใช้ในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินผล (อ้างถึงย่อหน้าที่  18 (ก) 

และ 30 (ก)) 

ก18 ระดับดุลยพินิจที่ จ าเป็นที่ สูงขึ้ นในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการ

ประเมินหลักฐานการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยตนเองมาก

ขึ้นตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  18 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  เนื่ องจากการใช้ผลงาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการตรวจสอบที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอแก่ผู้สอบบัญชีได้ 

ก19 เนื่ องจากผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบเพียง 

ผู้เดียว ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจที่ มีนัยส าคัญในงานตรวจสอบตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  

18 ดุลยพินิจที่ มีนัยส าคัญรวมถึงเร่ืองดังนี้  

• การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• การประเมินความเพียงพอของการทดสอบที่ ปฏบิัติ 

• การประเมินความเหมาะสมของการใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเนื่ องของ

ผู้บริหาร 

• การประเมินประมาณการทางบัญชที่ นัยส าคัญ  

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และเร่ืองอื่ นที่ มี

ผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชี 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

18 (ข)) 

ก20 ส าหรับยอดคงเหลือของบัญชี ประเภทของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูล ความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินได้ที่ ระดับสิ่ งที่ ผู้บริหาร 

ให้การรับรองไว้ในระดับที่ สูงขึ้ น ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจในระดับที่ สูงขึ้ นในการวางแผน 

ปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผลที่ เกี่ ยวข้อง ในสถานการณ์เหล่านี้ ผู้ สอบบัญชีมี 

ความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานมากขึ้นด้วยตนเองตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  18 ของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้  และลดการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่ อให้ได้มา 

ซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกัน นอกจากนั้นดังที่ ได้อธิบายไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20021 ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญที่ ประเมินได้ในระดับที่ สูงขึ้น ผู้สอบบัญชีต้องการหลักฐานการตรวจสอบ 

ที่ น่าเชื่ อถือในระดับที่ สงูขึ้น ดังนั้น ผู้สอบบัญชีมีความจ าเป็นที่ จะต้องปฏบิัติงานด้วยตนเอง 

 
21

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  ก31 
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ก21 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)22 อธิบายเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ ส าคัญที่ ท าให้

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเป็นพิเศษ และความสามารถของผู้สอบบัญชีในการใช้ผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงที่ ส าคัญจะถูกจ ากัดเพียงวิธีการ

ตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องกับการดุลยพินิจอย่างจ ากัด นอกจากนั้น ในกรณีที่ ความเสี่ ยงจากการ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ได้อยู่ในระดับต ่า การน าผลงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดความเสี่ ยงในการสอบ

บัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้และไม่สามารถหักล้างความต้องการของผู้สอบบัญชีใน

การปฏบิัติงานทดสอบบางส่วนด้วยตนเองได้ 

ก22 การปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบตามที่ ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อาจท าให้

ผู้ สอบบัญชีต้องประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ ประเมินได้ซ า้ ดังนั้น อาจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความจ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะ

น าเอาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้หรือไม่ และน ามาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้ ไปใช้หรือไม่ 

การติดต่อสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก23 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)23 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่ อสารกับ 

ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลเกี่ ยวกบัภาพรวมของขอบเขต และระยะเวลาการตรวจสอบที่ วางแผนไว้  

การวางแผนในการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่ งของกลยุทธ์ 

การตรวจสอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีและเกี่ ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลที่ จะต้องเข้าใจ

วิธกีารตรวจสอบที่ น าเสนอ 

การใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

การปรึกษาหารือและการร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

ก24 ในการปรึกษาหารือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับการใช้ผลงานตามที่ วางแผนไว้ 

ตามหลักการความร่วมมือในกจิกรรม อาจมีประโยชน์ที่ จะระบุถึงเร่ืองดังนี้  

• ระยะเวลาของงานดังกล่าว 

• ลักษณะของงานที่ ปฏบิัติ 

• ขอบเขตที่ ครอบคลุมโดยการตรวจสอบ 

• ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (และในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง ระดับสาระส าคัญ

ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล) และความมี

สาระส าคัญในระดับปฏบิัติการ 

• วิธกีารที่ จะใช้ในการเลือกรายการ 

 
22

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  4 (จ) 
23

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  15 
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• เอกสารหลักฐานของงานที่ ท า  

• วิธปีฏบิัติในการสอบทานและการรายงาน 

ก25 การร่วมมือระหว่างผู้ สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลเมื่ อ 

ตัวอย่างเช่น 

• มีการปรึกษาหารือในรอบระยะเวลาที่ เหมาะสมตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ 

• ผู้สอบบัญชีแจ้งผู้ตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ส าคัญใด ๆ ที่ อาจมีผลกระทบต่อ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• ผู้สอบบัญชีได้รับแจ้งให้ทราบถึงและสามารถเข้าถึงรายงานการตรวจสอบภายในที่

เกี่ ยวข้อง และได้รับแจ้งเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ส าคัญใด ๆ ที่ ผู้ตรวจสอบภายในทราบเมื่ อเร่ือง

เหล่านั้นอาจมีผลกระทบต่องานของผู้สอบบัญชี เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถพิจารณา

เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองที่ กล่าวในงานตรวจสอบ 

ก26 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20024 ให้ความส าคัญกับการวางแผนและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีโดยใช้ความสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง 

การเตรียมพร้อมส าหรับข้อมูลที่ อาจน ามาสู่ค าถามเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือของเอกสาร

หลักฐาน และการตอบสนองต่อการสอบถามที่ ถูกใช้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ ดังนั้น  

การติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดงานตรวจสอบ อาจเปิดโอกาสให้

ผู้ตรวจสอบภายในน าเร่ืองต่าง ๆ ที่ อาจส่งผลกระทบต่องานของผู้สอบบัญชีมาสู่ความสนใจ

ของผู้สอบบัญชี25 ผู้สอบบัญชีจึงสามารถที่ จะค านึงถึงข้อมูลดังกล่าวในการระบุความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ นอกจากนั้น หากข้อมูลดังกล่าว

เป็นข้อบ่งชี้ความเสี่ ยงที่ สูงขึ้นจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ

งบการเงิน หรืออาจถูกพิจารณาว่าเป็นเร่ืองจริง ข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยว่าทุจริต  

ผู้สอบบัญชีสามารถค านึงถึงข้อมูลดังกล่าวในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญตามที่ กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24026 

วิธีการในการพิจารณาความเพียงพอของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่   

23-24) 

ก27 วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ ใช้ส าหรับเนื้ อผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โดยรวมซึ่ งผู้สอบบัญชีวางแผนไว้ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลคุณภาพโดยรวมของ

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความเที่ ยงธรรมของการปฏบิัติงาน 

 
24

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้าที่  15 และ ก20 

25
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก120 

26  
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก11 ซ่ึงเกี่ ยวเนื่ องกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เรื่ อง “ความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” 
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ก28 วิธีการตรวจสอบที่ ผู้สอบบัญชีอาจปฏิบัติ เพื่ อประเมินคุณภาพของผลงานที่ ท า และข้อสรุป

ที่ ได้โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพิ่ มเติมจากการปฏิบัติซ ้าตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้า 24 

มีดังนี้  

• การสอบถามบุคคลที่ เหมาะสมภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• การสงัเกตการณ์วิธกีารปฏบิัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• การสอบทานแนวการสอบบัญชีและกระดาษท าการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ก29 ดุลยพินิจในระดับที่ สูงขึ้ น ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ ประเมินได้ระดับที่ สูงขึ้น สถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

และนโยบายและวิธีการที่ เกี่ ยวข้องสนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในระดับที่

ต ่าลง หรือระดับของความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับที่ ต ่าลง 

ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบมากขึ้ นในการตรวจสอบเนื้ อผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในที่ ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ จะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการตรวจสอบที่ เหมาะสมอย่างเพียงพออันเป็นพื้ นฐานของความเห็น

ของผู้สอบบัญชี 

การปฏบิัติซ า้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  24) 

ก30 เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  การปฏิบัติซ ้า เกี่ ยวข้องกับการที่  

ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามวิธีการอย่างอิสระเพื่ อยืนยันข้อสรุปที่ ได้โดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน วัตถุประสงค์นี้ อาจสามารถบรรลุได้ โดยการตรวจสอบรายการที่ ได้ตรวจสอบแล้ว

โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือกรณีที่ เป็นไปได้ การตรวจสอบรายการที่ คล้ายกันที่

ไม่ได้ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในในจ านวนที่ พอเพียงก็สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์นี้ ได้ การปฏิบัติซ ้าให้หลักฐานที่ น่าเชื่ อถือเกี่ ยวกับความเพียงพอของผลงาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเมื่ อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีอาจปฏิบัติ ใน 

ย่อหน้า ก28 ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจไม่มีความจ าเป็นที่ จะปฏิบัติซ ้าในส่วนของผลงานที่

หน่วยงานตรจสอบภายในถูกน ามาใช้ การปฏิบัติซ า้อาจจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบเนื้อของ

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยภาพรวมที่ ผู้สอบบัญชีวางแผนจะน าผลงานมาใช้

ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  24 ผู้สอบบัญชีอาจเน้นการปฏิบัติซ า้ ในส่วนที่ หน่วยงานตรวจสอบ

ภายต้องใช้ดุลยพินิจมากกว่าในการวางแผนการปฏิบัติงานและการประเมินผลของวิธีการ

ตรวจสอบในส่วนที่ มีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญสูง 

การพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายในหรือไม่ ในเร่ืองใด และมีขอบเขต

เพียงใด 

การพิจารณาวา่จะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายในเพือ่วตัถปุระสงค์การตรวจสอบหรือไม่ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  5, 26-28) 
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ก31 ในบางประเทศที่ ผู้สอบบัญชีถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในการขอความช่วยเหลือ

โดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการพิจารณาว่าการห้ามดังกล่าว

ครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มหรือไม่ หากครอบคลุมถึงจะต้องระบุเร่ือง

ดังกล่าวในการติดต่อสื่ อสารถึงผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม27 

ก32 ตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้า ก7 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ความเที่ ยงธรรม หมายถึง 

ความสามารถที่ จะปฏบิัติงานต่าง ๆ ได้โดยไม่มีความล าเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรืออิทธิพลที่ ไม่เหมาะสมจากผู้ อื่ นในการครอบง าดุลยพินิจเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพ   

ในการประเมินอุปสรรคที่ มีนัยส าคัญที่ มีอยู่ต่อความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

ปัจจัยต่อไปนี้อาจมีส่วนเกี่ ยวข้อง 

• ขอบเขตของสถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร และนโยบายและ

วิธกีารที่ เกี่ ยวข้องสนับสนุนความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน28 

• ครอบครัวและความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่ ท างาน หรือมีความรับผิดต่อเร่ืองที่

เกดิขึ้นภายในกจิการที่ งานนั้นเกี่ ยวข้อง 

• ความเกี่ ยวข้องกบัหน่วยงานหรือแผนกภายในกจิการที่ งานนั้นเกี่ ยวข้อง 

• ผลประโยชน์ทางการเงินที่ มีนัยส าคัญภายในกิจการนอกเหนือจากค่าตอบแทนต่อ

ระยะเวลาที่ สอดคล้องกับเร่ืองที่ น ามาใช้กับพนักงานคนอื่ นในระดับต าแหน่งหน้าที่ ที่

คล้ายกนั 

ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ ออกโดยองค์กรวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายในอาจให้แนวทาง

เพิ่ มเติมที่ เป็นประโยชน์  

ก33 ในบางสถานการณ์ ซึ่ งความมีนัยส าคัญของอุปสรรคที่ มีต่อความเที่ ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ

ภายในอยู่ในลักษณะที่ ไม่มีเร่ืองป้องกัน ซึ่ งอาจลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ 

ตัวอย่างเช่น เนื่ องจากความเพียงพอของสิ่ งป้องกันได้รับอิทธิพลจากความมีนัยส าคัญของ

ผลงานและบริบทของการตรวจสอบ ย่อหน้า 30 (ก) และ (ข) ห้ามขอความช่วยเหลือ

โดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในที่ เกี่ ยวกับการปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ มี

นัยส าคัญในการตรวจสอบ หรือที่ เกี่ ยวข้องกบัส่วนที่ มีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ประเมินได้สูง ซึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้อง หรือประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่ รวบรวมได้ว่ามากกว่า กรณีนี้ท า

ให้ผลงานที่ เกี่ ยวข้องก่อให้เกิดอุปสรรคจากการตรวจสอบหรือสอบทานงานที่ ตนเองมีส่วน

ร่วม ซึ่ งเป็นเหตุผลท าให้ผู้ตรวจสอบภายในถูกห้าม มิให้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  30 (ค) และ (ง) 

 
27

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ย่อหน้าที่  40 (ข) 
28

 โปรดดูย่อหน้าที่  ก7 
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ก34 ในการประเมินระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจัยหลายปัจจัยในย่อ

หน้าที่  ก8 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อาจมีส่วนเกี่ ยวข้อง และถูกน ามาใช้ในบริบท

ของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนและผลงานที่ ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนได้รับมอบหมาย 

การพิจารณาลักษณะและขอบเขตของการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  29-31) 

ก35 ย่อหน้าที่  ก15-ก22 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้แนวทางที่ เกี่ ยวข้องใน 

การพิจารณาลักษณะและขอบเขตของงานที่ อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏบิัติ 

ก36 ในการพิจารณาลักษณะของงานที่ อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีต้อง

ระมัดระวังในการจ ากัดงานในส่วนที่ เหมาะสมที่ จะมอบหมาย ตัวอย่างของกจิกรรมหรืองาน

ที่ อาจไม่เหมาะสมที่ จะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในรวมถึงงานดังนี้  

• การปรึกษาหารือเกี่ ยวกบัความเสี่ ยงของการทุจริต อย่างไรกด็ี ผู้สอบบัญชีอาจสอบถาม 

ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับความเสี่ ยงของการทุจริตในองค์กรตามที่ กล่าวในมาตรฐาน  

การสอบบัญชีรหัส 315 (ปรับปรุง)29 

• การพิจารณาเกี่ ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ ไม่ได้แสดงให้รู้ตามที่ ก าหนดโดยมาตรฐาน  

การสอบบัญชีรหัส 240 

ก37 ตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 30 ผู้ สอบบัญชีต้องควบคุมการขอ

ค ายืนยันจากบุคคลภายนอกและประเมินผลการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกนั้น ดังนั้น 

จึงไม่เหมาะสมที่ จะมอบหมายความรับผิดชอบนี้ แก่ผู้ ตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ดี   

ผู้ตรวจสอบภายในอาจช่วยในการให้ข้อมูลที่ จ าเป็นกับผู้สอบบัญชีในการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับ

ข้อยกเว้นที่ เกดิขึ้นจากค ายืนยันที่ ตอบกลับมา 

ก38 ระดับของดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องและความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญมีส่วนเกี่ ยวเนื่ องในการพิจารณางานที่ อาจมอบหมายให้กับผู้ตรวจสอบภายใน

เพื่ อให้ความช่วยเหลือทางตรง ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่ การประเมินมูลค่าของลูกหนี้

ถูกประเมินว่าเป็นส่วนที่ มีความเสี่ ยงสูง ผู้สอบบัญชีอาจสามารถมอบหมายการตรวจสอบ

ความถูกต้องของการจัดอายุหนี้ ให้กับผู้ตรวจสอบภายในเพื่ อให้ความช่วยเหลือโดยตรงได้ 

อย่างไรกด็ี เนื่ องจากการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่ อหนี้ สงสยัจะสูญจากเกณฑ์การจัด

อายุหนี้ อาจเกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ เกินกว่าปกติ จึงไม่เหมาะสมที่ จะมอบหมายส่วน

งานหลังให้กบัผู้ตรวจสอบภายในเพื่ อให้ความช่วยเหลือทางตรง 

 
29

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  6 (ก) 

30
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 เรื่ อง “การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้าที่  7 และ 16 



                                                            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

23  TSA610 (ปรับปรุง) 

ก39 ถึงแม้ว่ามีการก าหนดทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี การขอ 

ความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้ที่

เกี่ ยวกบัความเป็นอสิระของงานของผู้สอบบัญชี 

การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  34) 

ก40 ผู้ตรวจสอบแต่ละคนในหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่เป็นอิสระจากกิจการเช่นเดียวกันกับ   

ผู้สอบบัญชีซึ่ งมีข้อก าหนดให้เป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน การก าหนด

ทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีกับงานที่ ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบ

ภายในที่ ให้ความช่วยหลือโดยตรงจึงมีความแตกต่างในลักษณะและกว้างขวางก ว่าหาก

สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบปฏบิัติงานนั้น 

ก41 ในการก าหนดทศิทางให้ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีอาจเตือนผู้ตรวจสอบภายในให้ระบุ

ประเด็นทางบัญชีและประเด็นการตรวจสอบระหว่างการตรวจสอบต่อผู้ สอบบัญชี  

ในการสอบทานงานที่ ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายใน ข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีรวมถึง 

หลักฐานที่ ได้รับเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ และ หลักฐานนั้นสนับสนุน

ข้อสรุปหรือไม่ 


