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มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3402 “รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อการควบคุมขององค์กร 
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ของมาตรฐานงานให้ความเชื่ อมั่น 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐาน 

1. มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนี้ ใช้ปฎิบัติกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างมีสมเหตุสมผลที่ จัดท าโดย

ผู้ประกอบวิชาชีพ1 เพื่ อรายงานเกี่ ยวกับการควบคุมที่ องค์กรอื่ นแก่กิจการผู้ ใช้บริการที่ ให้บริการ 

เมื่ อการควบคุมนั้นเป็นส่วนหนึ่ งของระบบสารสนเทศที่ ใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงินของ

กจิการผู้ใช้บริการ มาตรฐานนี้ท าให้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 4022 มีความสมบูรณ์โดยรายงาน

ที่ จัดท าขึ้นตามมาตรฐานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนี้ สามารถให้หลักฐานที่ เหมาะสมตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 402 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

2. แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่ น ก าหนดว่า งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจเป็น “งานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล” หรือ “งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด” และงานที่ ให้  

ความเชื่ อมั่นอาจเป็น “งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น” หรือ “งานที่ ผู้ประกอบ

วิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง”3 มาตรฐานฉบับนี้ ใช้กับงานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ นอย่างสมเหตุสมผล4 

3. มาตรฐานนี้ ใช้เมื่ อองค์กรที่ ให้บริการรับผิดชอบต่อ หรือสามารถระบุเกี่ ยวกับการความเหมาะสมใน

การออกแบบการควบคุม มาตรฐานนี้ ไม่ใช้กบังานที่ ให้กบัความเชื่ อมั่นที่  

(ก) รายงานว่าการควบคุมในองค์กรที่ ให้บริการมีการถือปฏบิัติตามที่ กล่าวไว้หรือไม่ หรือ 

(ข) รายงานการควบคุมในองค์กรที่ ให้บริการนอกเหนือจากการควบคุมที่ เกี่ ยวกบัการบริการ ซึ่ งมี

ความเป็นไปได้ที่ จะเกี่ ยวข้องกับการควบคุมภายในของกิจการที่ ใช้บริการที่ เกี่ ยวกับการ

รายงานทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การควบคุมซึ่ งส่งผลต่อการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ของกจิการที่ ใช้บริการ) 

มาตรฐานนี้ ก าหนดแนวทางส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นตามก าหนดของมาตรฐานงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2) 

4. นอกเหนือจากการออกรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อการควบคุม  ผู้ สอบบัญชีขององค์กร 

ที่ ให้บริการอาจได้รับการว่าจ้างให้เสนอรายงานต่อไปนี้  ซึ่ งไม่เกี่ ยวข้องกบัมาตรฐานฉบับนี้  

(ก) รายงานต่อรายการค้าหรือยอคงเหลือของกิจการผู้ ใช้บริการที่ เก็บรักษาไว้โดยองค์กร  

ที่ ให้บริการ หรือ 

(ข) รายงานตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกนัต่อการควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการ 

 

1
  มาตรฐานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) “เร่ืองงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทาง

การเงินในอดีต” ย่อหน้าที่  12(ต) 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 “ข้อพิจารณาในกรณีที่ กจิการใช้บริการจากองค์กรอื่ น” 

3
  มาตรฐานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  12 

4
  ย่อหน้าที่  13 และ 53(ฎ) ของมาตรฐานฉบับนี้  
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ความสัมพันธ์กับมาตรฐานงานทีใ่หค้วามเชือ่มั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ประกาศอื่นของวิชาชีพ และ

ขอ้ก าหนดอื่น 

5. ผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการถูกก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานให้ความเชื่ อมั่น  

รหัส 3000 (ปรับปรุง) และมาตรฐานงานให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้ เมื่ อปฏิบัติงานให้ความเชื่ อมั่นต่อ

การควบคุมองค์กรที่ ใช้บ ริการ มาตรฐานนี้ ขยายความแต่ไม่ได้น ามาใช้แทนมาตรฐาน 

งานให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) โดยเกี่ ยวกับการน ามาตรฐานงานให้ความเชื่ อมั่น รหัส 

3000 (ปรับปรุง) ไปปฏิบัติในงานให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเกี่ ยวกับการรายงานต่อการ

ควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการ  

6. การปฎิบัติตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดจรรยาบ รรณ ของผู้ ป ระกอบ วิช าชีพ บั ญ ชี ที่ ก าหนด โดยสภ าวิช าชีพ บั ญ ชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ งรวมถึงคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ เกี่ ยวกับ

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในส่วน ก และ ส่วน ข หรือปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ น หรือกฎหมาย 

หรือข้อบังคับ ซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นตามที่ ก าหนด5 และยังก าหนดให้หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานต้องอยู่

ในส านักงานที่ ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  16 หรือตามข้อก าหนดทางวิชาชีพ

อื่ น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึ่ งอย่างน้อยต้องเป็นตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 

วนัถือปฎิบติั 

7. มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนี้ ให้ถือปฎิบัติส าหรับรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการโดยครอบคลุมระยะที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

8. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ มีดังนี้  

(ก) ได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างมีเหตุผลในสาระส าคัญหรือไม่ในเร่ืองดังต่อไปนี้ ตามเกณฑ์ที่

เหมาะสม 

(1) ค าอธิบายแสดงระบบขององค์กรที่ ให้บริการได้รับการออกแบบและใช้ปฏิบัติตลอด

ช่วงระยะเวลาที่ ระบุไว้โดยถูกต้องตามที่ ควร (ในกรณีรายงานประเภท 1 ณ วันที่  

ที่ ระบุไว้) 

(2) การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบาย 

มีการออกแบบอย่างเหมาะสมตลอดช่วงระยะเวลาที่ ระบุไว้ (ในกรณีรายงานประเภท 

1 ณ วันที่ ที่ ระบุไว้) 

 

5
  มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  3(ก) 20 และ 34 

6
  มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  3(ข) และ 31(ก) มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1  

“การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบ และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจน

บริการเกี่ ยวเนื่ อง” 
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(3) การควบคุมนั้นได้รับการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลเพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบายของ

องค์กรที่ ให้บริการตลอดช่วงเวลาที่ ระบุไว้ 

(ข) รายงานเกี่ ยวเนื่ องกบัเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีที่ ให้บริการตรวจพบ 

ค านิยาม 

9. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) วิธีแยกออกจากกัน วิธีการจัดการเกี่ ยวกับการบริการที่ ให้โดยองค์กรที่ ให้บริการช่วง  

ซึ่ งค าอธบิายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ รวมถึงลักษณะของกิจกรรมที่ ปฎิบัติ โดยองค์กรอื่ น

ที่ รับช่วงการให้บริการ แต่ไม่รวมวัตถุประสงค์ของการควบคุม และการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง

ขององค์กรอื่ นที่ รับช่วงการให้บริการ และไม่รวมอยู่ในขอบเขตของงานของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการ ทั้งนี้  ค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ และขอบเขตของงานของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการรวมถึงการควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการใช้ในการติดตาม

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการช่วง ซึ่ งอาจรวมถึงการสอบทาน

รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ รับช่วงให้บริการโดยองค์กรที่ ให้บริการ 

(ข) การควบคุมของกิจการผู้ ใช้บริการ  การควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการ สันนิษฐานว่าในการ

ออกแบบการควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการจะถูกปฏิบัติโดยกิจการผู้ใช้ ซึ่ งถ้าจ าเป็นเพื่ อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม การควบคุมนี้จะถูกระบุในค าอธบิายระบบ 

(ค) วัตถุประสงค์การควบคุม เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของลักษณะเฉพาะของการควบคุม 

วัตถุประสงค์การควบคุมเกี่ ยวข้องกบัการก าหนดการควบคุมเพื่ อลดความเสี่ ยง 

(ง) การควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการ การควบคุมเกี่ ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุมซึ่ งถูกครอบคลุมถึงโดยรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ  (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก3) 

(จ) การควบคุมขององค์กรผู้ ให้บริการช่วง การควบคุมขององค์กรผู้ ให้บริการช่วง ซึ่ งให้ 

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเกี่ ยวกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(ฉ) เกณฑ์ ตัวชี้ วัดที่ ใช้ในการประเมินค่าหรือวัดค่าในเร่ืองที่ ท า ซึ่ งรวมถึงเกณฑ์ชี้ วัดส าหรับการ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล หากเกี่ ยวข้อง  

(ช) วิธรีวมเข้าด้วยกัน วิธกีารจัดการเกี่ ยวกับการบริการที่ โดยองค์กรผู้ให้บริการช่วง ซึ่ งค าอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ ให้บริการรวมถึงลักษณะของการให้บริการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

และการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องที่ ปฏิบัติโดยองค์กรผู้ ให้บริการช่วง และรวมอยู่ในขอบเขตงาน

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4) 

(ซ) หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ ปฏิบัติงานให้ความเชื่ อมั่นและให้ค าปรึกษา 

ที่ ถูกก าหนดให้เพื่ อวัดค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพของการก ากับดูแลองค์กร การจัดการ

ความเสี่ ยง และกระบวนการควบคุมภายใน 
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(ฌ) ผู้ตรวจสอบภายใน บุคคลผู้ปฏบิัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน

อาจอยู่ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ มีระดับเท่ากนั 

(ญ) รายงานต่อค าอธิบายและการออกแบบการควบคุ มขององค์กรที่ ให้บริการ (อ้างถึง 

ในมาตรฐานนี้ เป็น “รายงานประเภท 1”) โดยรายงานนี้ประกอบด้วย  

(1) ค าอธบิายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ 

(2) ข้อความที่ เป็นลายลักษณ์อกัษรขององค์กรที่ ให้บริการ 

ก.  ค าอธิบายแสดงระบบขององค์กรที่ ให้บริการซึ่ งมีการออกแบบ  และใช้ปฏิบัติ  

ณ วันที่ ที่ ระบุไว้ ในสาระส าคัญตามเกณฑท์ี่ เหมาะสม 

ข.  การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบายมี

การออกแบบอย่างเหมาะสม ณ วันที่ ที่ ระบุไว้ในสาระส าคัญตามเกณฑ์ที่ เหมาะสม 

(3) รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ  ซึ่ งให้ข้อสรุป 

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ กล่าวในข้อ (2)(ก) - (ข) ข้างต้น 

(ฎ) รายงานต่อค าอธิบาย การออกแบบ และความมีประสิทธิผลของการควบคุมขององค์กรที่

ให้บริการ (อ้างถึงในมาตรฐานนี้ เป็น “รายงานประเภท 2”) โดยรายงานนี้ประกอบด้วย  

(1) ค าอธบิายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ 

(2) ข้อความที่ เป็นลายลักษณ์อกัษรขององค์กรที่ ให้บริการ 

ก.  ค าอธิบายแสดงระบบขององค์กรที่ ให้บริการซึ่ งมีการออกแบบ  และใช้ปฏิบัติ

ตลอดช่วงเวลาที่ ระบุไว้ ในสาระส าคัญตามเกณฑท์ี่ เหมาะสม 

ข. การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบายมี

การออกแบบอย่างเหมาะสม ตลอดช่วงเวลาที่ ระบุไว้ในสาระส าคัญตามเกณฑ์ที่

เหมาะสม และ 

ค. การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบาย 

มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงระยะเวลาที่ ระบุไว้ในสาระส าคัญตาม

เกณฑท์ี่ เหมาะสม 

(3) รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

ก. ให้ ข้อสรุปความเชื่ อมั่ นอย่างสมเหตุสมผลเกี่ ยวกับ เร่ืองที่ ก ล่าวใน ข้อ  

(2)ก – ค ข้างต้น 

ข. รวมถึงค าอธิบายของการทดสอบและผลของการทดสอบของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการ 

(ฏ) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่ งเป็นผู้ให้รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อ

การควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการตามการร้องขอขององค์กรที่ ให้บริการ 
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(ฐ) องค์กรที่ ให้บริการ องค์กรอื่ น (หรือส่วนงานขององค์กรอื่ น) ที่ ให้บริการกับกิจการที่ ใช้

บริการซึ่ งเป็นไปได้ที่ จะเกี่ ยวข้องกับการควบคุมภายในอันเกี่ ยวเนื่ องกับการรายงานการเงิน

ของกจิการที่ ใช้บริการ 

(ฑ) ข้อความขององค์กรที่ ให้บริการ ข้อความที่ เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ ยวกับเร่ืองที่ กล่าวถึงในย่อ

หน้าที่  9(ฎ)(2) (หรือย่อหน้าที่  9(ญ)(2) ในกรณีที่ เป็นรายงานประเภท 1) 

(ฒ) ระบบขององค์กรที่ ให้บริการ นโยบายและวิธีการปฎิบัติงานที่ มีการออกแบบ น าไปใช้ปฏิบัติ

โดยองค์กรที่ ให้บริการเพื่ อให้บริการแก่กิจการผู้ใช้บริการ ซึ่ งรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการครอบคลุมถึงบริการดังกล่าว ทั้งนี้   ค าอธิบายระบบที่ จัดท า

รวมถึงการระบุถึงบริการที่ ครอบคลุม ช่วงระยะเวลาที่ เกี่ ยวข้อง ในกรณีในรายงานประเภท 1 

ระบุถึงวันที่ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกบัค าอธบิายนั้น 

(ณ) องค์กรผู้ให้บริการช่วง องค์กรที่ ให้บริการหนึ่ ง ซึ่ งรับช่วงจากองค์กรที่ ให้บริการอีกแห่งหนึ่ ง

เพื่ อให้แก่กิจการที่ ใช้บริการซึ่ งมีความเป็นไปได้ที่ จะเกี่ ยวข้องกับการควบคุมภายใน  

ที่ เกี่ ยวเนื่ องกบัการรายงานการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ 

(ด) การทดสอบการควบคุม วิธีการปฏิบัติงานที่ ออกแบบเพื่ อใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ

การควบคุมในการบรรลุวัตุประสงค์การควบคุม ซึ่ งแสดงไว้ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการ 

(ต) ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีซึ่ งตรวจสอบและรายงานต่องบการเงินของ

กจิการที่ ใช้บริการ7  

(ถ) กจิการที่ ใช้บริการ กจิการที่ ใช้บริการขององค์กรที่ ให้บริการ 

ขอ้ก าหนด 

มาตรฐานงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ รหสั 3000 (ปรบัปรุง) 

10. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องไม่แสดงว่าได้ปฏิบติตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเว้น

แต่ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการได้ปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานนี้และมาตรฐานงานที่ ให้

ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 

11. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงรวมถึงคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

เกี่ ยวกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในส่วน ก และ ส่วน ข ที่ เกี่ ยวข้องกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่น หรือปฏบิัติ

ตามข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึ่ งอย่างน้อยต้องเป็นตามที่ ก าหนด (อ้าง

ถึงย่อหน้าที่  ก5) 

 

7
 ส าหรับองค์กรผู้ ให้บริการช่วง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการที่ ใช้บริการขององค์กรผู้ ให้บริการช่วงคือผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้

บริการ 
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ผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล 

12. เมื่ อมาตรฐานนี้ ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการร้องขอค ารับรอง หรือสื่ อสาร หรือ 

มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรที่ ให้บริการ ผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องระบุบุคคลหรือ 

กลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมภายในกลุ่มผู้บริหารหรือโครงสร้างการก ากับดูแลขององค์กรที่ ให้บริการที่ จะ 

มีปฏิสัมพันธด้์วย ซึ่ งรวมถึงการพิจารณาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ที่ มีความรู้ เกี่ ยวกบัเร่ืองที่ พิจารณานั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6) 

การตอบรบังาน และการรบังานต่อเนือ่ง 

13. ก่อนการตกลงตอบรับงาน หรือรับงานต่อเนื่ อง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้อง 

(ก) ระบุว่า 

(1) ผู้สอบบัญชีที่ ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นหรือไม่ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก7) 

(2) เกณฑ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะถูกน ามาใช้โดยองค์กรที่ ให้บริการในการจัดท า

ค าอธิบายเกี่ ยวกับระบบนั้น เหมาะสมและจะเปิดเผยต่อกิจการที่ ใช้บริการและ 

ผู้สอบบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการนั้นหรือไม่ 

(3) ขอบเขตของงานและค าอธิบายขององค์กรที่ ให้บริการเกี่ ยวกับระบบไม่ถูกจ ากัด

จนกระทั่งอาจไม่มีประโยชน์กับกิจการที่ ใช้บริการและผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้

บริการนั้นหรือไม่ 

(ข) ได้รับข้อตกลงของงานจากองค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งรับทราบและเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อ 

(1) การจัดท าและการน าเสนอค าอธิบายระบบพร้อมด้วยข้อความขององค์กรที่ ให้บริการ 

รวมถึงความครบถ้วน ความถูกต้องและวิธีการน าเสนอของค าอธิบายและข้อความ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8) 

(2) การมีหลักพื้ นฐานที่ สมเหตุสมผลส าหรับข้อความขององค์กรที่ ให้บริการที่ มาพร้อมกับ

ค าอธบิายระบบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9) 

(3) การระบุในข้อความขององค์กรที่ ให้บริการเร่ืองเกณฑท์ี่ ใช้ในการจัดท าค าอธบิายระบบ 

(4) การระบุในค าอธบิายระบบเร่ือง 

(ก) วัตถุประสงค์ของการการควบคุม 

(ข) กลุ่มผู้ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในกรณีที่ ไม่เจาะจงโดยกฏหมาย หรือ

กฎเกณฑ ์หรือโดยหน่วยงานอื่ น (ตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้ใช้ หรือหน่วยงานวิชาชีพ) 

(5) การระบุความเสี่ ยงที่ มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ แสดงไว้ใน

ค าอธิบายระบบ การออกแบบและการน าการควบคุมไปใช้เพื่ อให้ความเชื่ อมั่น 

อย่างสมเหตุสมผลว่าความเสี่ ยงเหล่านั้นจะไม่ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
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การควบคุมที่ แสดงไว้ในค าอธิบายระบบ และจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่

แสดงไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10) 

(6) การจัดเตรียมให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการเกี่ ยวกบั 

(ก) การเข้าถึงสารสนเทศทั้งหมด  เช่น บันทึก เอกสารหลักฐาน และเร่ืองอื่ น ๆ ที่

องค์กรที่ ให้บริการเห็นว่าเกี่ ยวข้องกับค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการและ

ข้อความขององค์กรที่ ให้บริการ ตลอดจนข้อตกลงเกี่ ยวกบัระดับการให้บริการ 

(ข) สารสนเทศเพิ่ มเติมใด ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการอาจขอจากองค์กร

ที่ ให้บริการเพื่ อวัตถุประสงค์ในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(ค) การไม่จ ากัดการเข้าถึงบุคคลากรในองค์กรที่ ให้บริการผู้ซึ่ งผู้ สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการระบุว่ามีความจ าเป็นในการได้มาซึ่ งหลักฐาน 

การตอบรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงของงาน 

14. หากองค์กรที่ ให้บริการร้องขอให้มีการเปล่ียนแปลงขอบเขตของงานก่อนงานเสรจ็สมบูรณ์ ผู้สอบบัญชี

ที่ ให้บริการต้องพอใจว่ามีความสมเหตุสมผลส าหรับการเปล่ียนแปลง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11-ก12) 

การพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ ์

15. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องพิจารณาว่า องค์กรที่ ให้บริการใช้เกณฑ์ที่ เหมาะสมใน  

การจัดท าค าอธิบายระบบหรือไม่ ประเมินว่าการควบคุมได้รับการออกแบบเหมาะสมหรือไม่ และ  

ในกรณีของรายงานประเภท 2 ประเมินว่าการปฏบิัติตามการควบคุมมีประสทิธผิลหรือไม่ 

16. ในการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ ใช้ในการประเมินค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ 

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องก าหนดเกณฑข์ั้นต า่ดังนี้  

(ก) ค าอธิบายน าเสนอว่าระบบขององค์กรที่ ให้บริการได้รับการออกแบบและน าไปใช้ได้อย่างไร 

รวมถึงรายการต่อไปนี้ตามความเหมาะสม 

(1) ประเภทของบริการที่ ให้ รวมถึง ระดับชั้นของรายการที่ ประมวลผลในกรณีที่ เหมาะสม 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติ ทั้งจากเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ ท าด้วยมือ ซึ่ งมีการให้บริการ 

ตั้ งแต่การเกิดขึ้ นของรายการ การบันทึกบัญชี การประมวลผล การแก้ไขที่ จ าเป็น  

การโอนย้ายรายการเพื่ อท ารายงานและสารสนเทศอื่ นที่ น าเสนอต่อกิจการที่ ใช้บริการ 

(3) บันทกึรายการบัญชีและสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง รายการทางบัญชี สารสนเทศสนับสนุน

และบัญชี ที่ เกี่ ยวข้องกบัการท าให้เกดิรายการ การบันทกึรายการ การประมวลผล และ

การรายงานรายการ รวมถึงการแก้ไขสารสนเทศที่ ไม่ถูกต้องและการโอนย้ายรายการ

เพื่ อท ารายงานน าเสนอต่อกจิการที่ ใช้บริการ 

(4) วิธีที่ ระบบขององค์กรที่ ให้บริการกับเหตุการณ์และเง่ือนไขที่ มีความส าคัญนอกเหนือจาก

รายการ 

(5) กระบวนการที่ ใช้ในการจัดเตรียมรายงานน าเสนอต่อกจิการที่ ใช้บริการ 
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(6) วัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ และการควบคุมที่ ออกแบบเพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์

เหล่านั้น 

(7) การควบคุมประกอบของกจิการที่ ใช้บริการที่ รวมอยู่ในการออกแบบการควบคุม 

(8) ลักษณะแง่มุมอื่ นของสภาพแวดล้อมของการควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการกระบวนการ

ประเมินความเสี่ ยง ระบบสารสนเทศ (รวมถึง กระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง) และ

การสื่ อสาร กิจกรรมการควบคุม และการติดตามการควบคุม ที่ เกี่ ยวข้องกับการบริการ 

ที่ ให้  

(ข) ในกรณีของรายงานประเภท 2 มีการรวมค าอธิบายรวมถึงรายละเอียดที่ เกี่ ยวข้องของ 

การเปล่ียนแปลงระบบขององค์กรที่ ให้บริการระหว่างช่วงเวลาที่ ครอบคลุมถึงในค าอธิบาย

หรือไม่ 

(ค) ค าอธิบายละเว้นหรือบิดเบือนสารสนเทศอันเกี่ ยวเนื่ องกับขอบเขตระบบขององค์กรที่

ให้บริการที่ อธบิายไว้หรือไม่ การยอมรับว่าค าอธิบายถูกจัดเตรียมตามความต้องการพื้ นฐาน

เพื่ อกิจการที่ ใช้บริการโดยกว้างและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการอาจไม่รวมทุกลักษณะ

แง่มุมของระบบขององค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งกจิการที่ ใช้บริการแต่ละกจิการและผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ ใช้บริการนั้นอาจจะไม่พิจาณาว่าส าคัญในสภาพแวดล้อมของตน 

17. ในการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ ใช้ในการประเมินการออกแบบการควบคุม ผู้ สอบบัญชี

ขององค์กรที่ ให้บริการต้องก าหนดเกณฑข์ั้นต า่ดังนี้  

(ก) องค์กรที่ ให้บริการระบุความเสี่ ยงที่ มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ใน

ค าอธบิายระบบ 

(ข) การควบคุมที่ ระบุถึง (ถ้ามีการปฏิบัติตามค าอธิบาย) ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า

ความเสี่ ยงเหล่านั้นไม่ขัดขวางการบรรลุของวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ 

18. ในการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ ใช้ในการประเมินว่าการควบคุมได้มีการปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผลเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ ก าหนดไว้ใน

ค าอธิบายจะบรรลุ จะรวมถึงเกณฑ์ขั้นต ่าว่าการควบคุมที่ ออกแบบไว้มีการใช้ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ

ในช่วงเวลาที่ ระบุหรือไม่ ซึ่ งรวมถึงการควบคุมด้วยมือที่ ใช้ปฏิบัติโดยบุคคลที่ มีความเหมาะสมใน

ความรู้ความสามารถและอ านาจในการปฏิบัติ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13-ก15) 

ความมีสาระส าคญั 

19. ผู้สอบบัญชีที่ ให้บริการต้องพิจารณาความมีสาระส าคัญของการน าเสนอค าอธบิายอย่างถูกต้องตามที่

ควร ความเหมาะสมของการออกแบบของการควบคุม  และในกรณีของรายงานประเภท 2  

ความมีประสทิธผิลของการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16-ก18) 
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การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในระบบขององคก์รที่ใหบ้ริการ 

20. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องท าความเข้าใจต่อระบบขององค์กรที่ ให้บริการ รวมถึง 

การควบคุมที่ รวมอยู่ในขอบเขตของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19-ก20) 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัค าอธิบาย 

21. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องได้รับและอ่านค าอธบิายระบบขอองค์กรที่ ให้บริการ และต้อง

ประเมินว่าลักษณะของค าอธิบายที่ รวมในขอบเขตของงานมีการแสดงอย่างถูกต้องตามควรหรือไม่ 

รวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21–ก22) 

(ก) วัตถุประสงค์การควบคุมก าหนดไว้อย่างสมเหตุสมผลตามสถานการณ์หรือไม่ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก23) 

(ข) การควบคุมที่ ระบุในค าอธบิายน าไปใช้ปฏบิัติหรือไม่ 

(ค) การควบคุมประกอบของกิจการที่ ใช้บริการ (ถ้ามี) ได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอหรือไม่ 

และ 

(ง) งานบริการที่ ท าโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วง (ถ้ามี) ได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอ รวมถึงได้

น าวิธรีวมเข้าด้วยกนั หรือวิธแียกออกจากกนัที่ เกี่ ยวข้องมาใช้หรือไม่ 

22. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องได้ข้อสรุป โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่ นร่วมกับการสอบถาม

ว่า ระบบขององค์กรที่ ให้บริการได้น าไปปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่ นต้องรวมถึงการสังเกตการณ์ 

และการตรวจสอบรายการบัญชีและเอกสารหลักฐานอื่ น เพื่ อดูว่าระบบและการควบคุมได้น าไปใช้

ปฏบิัติ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24) 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัการออกแบบควบคุม 

23. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องได้ข้อสรุปว่าการควบคุมใดที่ องค์กรที่ ให้บริการจ าเป็นต่อ  

การบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ระบุว่าในระบบขององค์กรผู ให้บริการ และต้องประเมินว่า 

การควบคุมเหล่านั้นมีการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ ข้อสรุปดังกล่าวรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก25-ก27)  

(ก) การระบุความเสี่ ยงซึ่ งส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ระบุไว้ในค าอธิบายระบบ

ขององค์กรที่ ให้บริการ 

(ข) การประเมินความสมัพันธข์องการควบคุมที่ ระบุในค าอธบิายระบบขององค์กรที่ ให้บริการและ

ความเสี่ ยงเหล่านั้น 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัความมีประสิทธิผลของการควบคุม 

24. ในรายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องทดสอบการควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการระบุว่าจ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ซึ่ งระบุไว้ในค าอธิบายระบบ

ขององค์กรที่ ให้บริการ และประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมตลอดช่วงเวลา เอกสาร

หลักฐานที่ ได้มาก่อนการรับงานเกี่ ยวกับความพอใจในการปฏิบัติตามการควบคุมในช่วงเวลาก่อน  
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ไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการลดการทดสอบ ถึงแม้ว่าหลักฐานนั้นจะเป็นส่วนเสริมกับหลักฐานที่

ได้รับระหว่างช่วงเวลาปัจจุบัน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก28-ก32) 

25. ในการออกแบบและการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้อง 

(ก) ปฏบิัติขั้นตอนอื่ น ๆ ร่วมกบัการสอบถามเพื่ อได้มาซึ่ งหลักฐานเกี่ ยวกบั 

(1) การควบคุมมีการน าไปใช้ปฏบิัติอย่างไร 

(2) ความสม า่เสมอของการควบคุมที่ น าไปใช้ปฏบิัติ 

(3) ใครเป็นผู้น าการควบคุมไปใช้ปฏบิัติและโดยวิธกีารใด 

(ข) ก าหนดว่าการควบคุมที่ ได้รับการทดสอบขึ้นกับการควบคุมอื่ น (การควบคุมทางอ้อม)หรือไม่ 

และถ้าใช่ มีความจ าเป็นหรือไม่ที่ จะต้องได้มาซึ่ งหลักฐานที่ สนับสนุนความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมทางอ้อมนั้น และ(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก33–ก34) 

(ค) ก าหนดวิธีเลือกรายการส าหรับการทดสอบที่ มีประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35–ก36) 

26. เมื่ อก าหนดขอบเขตของการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการจะพิจารณา

ลักษณะของประชากรที่ จะทดสอบ  รวมถึงลักษณะของการควบคุม  ความถี่ ในการปฏิบัติ 

(ตัวอย่างเช่นทุกเดือน ทุกวัน จ านวนครั้งต่อวัน) และอตัราการเบี่ ยงเบนที่ คาดไว้ 

การสุ่มตวัอย่าง 

27. เมื่ อผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการใช้การสุ่มตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้อง  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35–ก36) 

(ก) พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานและลักษณะของประชากรที่ จะเลือกตัวอย่าง  

เมื่ อออกแบบการเลือกตัวอย่าง 

(ข) ก าหนดขนาดตัวอย่างที่ เพียงพอเพื่ อลดความเสี่ ยงจากการสุ่มตัวอย่างให้อยู่ระดับต ่า  

อย่างเหมาะสม 

(ค) การเลือกตัวอย่างเป็นไปในทางที่ ทุกหน่วยของตัวอย่างในประชากรมีโอกาสได้รับเลือก 

(ง) ถ้าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ออกแบบไว้ใช้ไม่ได้กับรายการที่ ได้รับเลือก การปฏิบัติงานจะท า

ต่อรายการที่ เลือกมาแทน 

(จ) ถ้าไม่สามารถใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ออกแบบไว้ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานทางเลือกที่

เหมาะสม ส าหรับรายการที่ เลือกไว้ ให้ถือว่ารายการนั้นเป็นรายการเบี่ ยงเบน 

ลกัษณะและสาเหตุของรายการเบีย่งเบน 

28. ผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องตรวจสอบลักษณะและสาเหตุของรายการเบี่ ยงเบน 

ที่ ถูกระบุและก าหนดไว้ว่า 
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(ก) รายการเบี่ ยงเบนที่ ถูกระบุอยู่ภายในอัตราการเบี่ ยงเบนที่ คาดไว้และยอมรับได้ ดังนั้น  

การทดสอบที่ ได้ท า ให้เกณฑ์ที่ เหมาะสมส าหรับการสรุปว่าการควบคุมมีการปฏิบัติ 

อย่างมีประสทิธผิลตลอดช่วงเวลาที่ ระบุไว้ 

(ข) การทดสอบการควบคุมเพิ่ มเติมหรือการทดสอบการควบคุมชดเชย ที่ จ าเป็นเพื่ อให้ได้ข้อสรุป

ว่าการการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอด

ช่วงเวลาที่ ระบุไว้หรือไม่  หรือ (อ้างองิถึงย่อหน้าที่  ก25) 

(ค) การทดสอบที่ ได้ท า ให้เกณฑ์ที่ เหมาะสมส าหรับการสรุปว่าการควบคุมไม่ได้น าไปใช้ปฏิบัติ

อย่างมีประสทิธผิลตลอดช่วงเวลาที่ ระบุไว้ 

29. ในสถานการณ์ที่ ยากที่ จะเกดิขึ้นเมื่ อผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการพิจารณาว่ารายการเบี่ ยงเบนที่

พบในตัวอย่างเป็นรายการที่ ผิดปกติและไม่สามารถระบุการควบคุมชดเชยได้ ผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการต้องได้รับความเชื่ อมั่นระดับสูงว่ารายการเบี่ ยงเบนนั้นไม่เป็นตัวแทนของ

ประชากร ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการจะได้รับความเชื่ อมั่นระดับนี้  โดยตรวจสอบเพิ่ มเติม

เพื่ อให้ได้หลักฐานการตรวจสอบอย่างที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ารายการเบี่ ยงเบนนั้นไม่มีอยู่ใน

ประชากรที่ เหลืออยู่ 

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน8 

การไดม้าซึง่ความเขา้ใจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

30. กรณีที่ องค์กรที่ ให้บริการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องได้มา

ซึ่ งความเข้าใจในลักษณะทั่วไปของความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและลักษณะ

ทั่วไปของกิจกรรมที่ ปฏิบัติเพื่ อก าหนดว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเกี่ ยวเนื่ องกับงานของ

ผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้างองิถึงย่อหน้าที่  ก37) 

การก าหนดวา่จะใชผ้ลงานของผูต้รวจสอบภายในหรือไม่และใชเ้พียงใด 

31. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องก าหนดว่า 

(ก) ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความพอเพียงส าหรับวัตถุประสงค์ของงานของผู้ สอบบัญชี

ขององค์กรที่ ให้บริการหรือไม่ 

(ข) หากน ามาใช้ ผลกระทบที่ วางแผนจากการใช้งานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับลักษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

32. ในการก าหนดว่าผลงานของผู้ตรวจสอบภายในน่าจะมีความเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ของงาน

หรือไม่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องประเมิน 

(ก) ความเที่ ยงตรงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(ข) ความรู้ความสามารถทางเทคนิคของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

8
  มาตรฐานนี้มิได้ถือปฏบิัติกบักรณีผู้ตรวจสอบภายในรายบุคคลช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการในการปฏบิัติกระบวนการตรวจสอบ

โดยตรง 
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(ค) การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ 

และ 

(ง) มีความเป็นไปได้ที่ จะมีการสื่ อสารที่ มีประสิทธิผลระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ ให้บริการหรือไม่ 

33. ในการก าหนดผลกระทบที่ วางแผนไว้จากการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับลักษณะ 

ระยะเวลา หรือขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ผู้สอบบัญชีจะต้อง

พิจารณาถึงเร่ืองต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38) 

(ก) ลักษณะ และ ขอบเขตของงานเฉพาะที่ ปฏบิัติ หรือจะปฏบิัติ 

(ข) ความส าคัญของงานนั้นต่อข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

(ค) ระดับของความเป็นนามธรรมที่ เกี่ ยวข้องการกับประเมินเอกสารหลักฐานที่ รวบรวมเพื่ อใช้

สนับสนุนข้อสรุป 

การใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

34. เมื่ อผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการใช้ผลงานของงานตรวจสอบภายในอย่างเจาะจง ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ ให้บริการจะปฏบิัติงานเพื่ อประเมินความเพียงพอของงานนั้นส าหรับวัตถุประสงค์ของ

ผู้สอบบัญชีที่ ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก39) 

35. ในการประเมินความเพียงพอของงานอย่างเจาะจงที่ ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายใน เพื่ อวัตถุประสงค์

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า 

(ก) งานนั้นมีการปฏบิัติโดยผู้ตรวจสอบภายในที่ ได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคอย่างเพียงพอและ

มีความช านาญหรือไม่ 

(ข) งานได้รับการควบคุม สอบทานและจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

(ค) ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลได้มาจากหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ 

(ง) ข้อสรุปเหมาะสมกับสภาพการณ์ และรายงานใด ๆ ที่ จัดท าโดยผู้ ตรวจสอบภายในมี 

ความสอดคล้องกบัผลที่ ได้จากการปฏบิัติงานหรือไม่ 

(จ) ข้อยกเว้นใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับงานหรือเร่ืองที่ ผิดปกติซึ่ งเปิดเผยโดยผู้ตรวจสอบภายในได้รับ

การแก้ไขอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ผลกระทบต่อรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

36. เมื่ อมีการผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องไม่อ้างถึง

งานนั้นในส่วนของการแสดงความเห็นในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้ สอบบัญชี (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่  ก40) 

37. ในกรณีของรายงานประเภท 2 ถ้ามีการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับการทดสอบ

การควบคุม ส่วนของรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้ สอบบัญชีให้บริการอธิบายการทดสอบ 

การควบคุมและผลการทดสอบการควบคุมของของผู้สอบบัญชีที่ ให้บริการต้องรวมถึงค าอธิบาย
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ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในและขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต่อ

การใช้ผลงานนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก41) 

หนงัสือรบัรอง 

38. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องขอให้องค์กรที่ ให้บริการจัดท าหนังสือรับรอง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก42) 

(ก) ที่ ยืนยันถึงข้อความที่ มาพร้อมกบัค าอธบิายระบบ 

(ข) เพื่ อว่าองค์กรที่ ให้บริการจัดเตรียมสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องและการเข้าถึงตามข้อตกลง9 ให้กับ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

(ค) เพื่ อว่าองค์กรที่ ให้บริการเปิดเผยต่อผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการว่าไม่มีรายการต่อไปนี้

ที่ องค์กรที่ ให้บริการทราบ 

(1) การละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ การทุจริต หรือ ข้อผิดพลาดที่ ยังไม่ได้

แก้ไขขององค์กรที่ ให้บริการที่ อาจส่งผลต่อกจิการที่ ใช้บริการแห่งหนึ่ งหรือหลายแห่ง 

(2) ข้อบกพร่องของการออกแบบการควบคุม 

(3) เหตุการณ์ที่ การควบคุมไม่ได้มีการปฏบิัติตามที่ อธบิายไว้ 

(4) เหตุการณ์ภายหลังช่วงเวลาที่ ครอบคลุมโดยค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ

จนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งอาจมีผลกระทบที่ มี

นัยส าคัญต่อรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

39. หนังสือรับรองนี้ ต้องอยู่ในรูปแบบของจดหมายรับรอง ซึ่ งส่งถึงผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

และต้องลงวันที่ ที่ ใกล้เคียงในทางปฏบิัติที่ สุด (แต่ไม่เกนิกว่า) กบัวันที่ ของรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ  

40. หากเมื่ อได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการแล้ว องค์กรที่ ให้บริการไม่ออกหนังสือ

รับรองหนึ่ งฉบับหรือมากกว่าเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการร้องขอตามย่อหน้าที่  

38(ก) และ (ข) ของมาตรฐานนี้  ผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องเสนอรายงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นโดยไม่แสดงความเหน็ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก43) 

ขอ้มูลอื่น 

41. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องอ่านข้อมูลอื่ น (ถ้ามี) รวมถึงเอกสารที่ ระบุถึงค าอธบิายระบบ

ขององค์กรที่ ให้บริการและรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ เพื่ อระบุ

ความขัดแย้งกับค าอธิบายที่ มีสาระส าคัญ (ถ้ามี) ในขณะที่ การอ่านข้อมูลอื่ นเพื่ อระบุความขัดแย้ง

ของข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการอาจรู้ ว่ามีการแสดงข้อมูลอื่ นที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญ 

 

9
 ย่อหน้าที่  13(ข)(5) ของมาตรฐานฉบับนี้   
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42. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการมีการระบุถึงความขัดแย้งของข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ หรือได้รับรู้

ถึงการแสดงข้อมูลอื่ นที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้อง

หารือเร่ืองดังกล่าวกับองค์กรที่ ให้บริการ ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการสรุปว่ามีความขัดแย้ง

ของข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ หรือมีการแสดงข้อมูลอื่ นที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญที่ องค์กรที่

ให้บริการปฎิเสธที่ จะแก้ไข ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการกระท าการเพิ่ มเติมตามความเหมาะสม 

(อ้างองิถึงย่อหน้าที่  ก44-ก45) 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัที่ในรายงาน 

43. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องสอบถามว่าองค์กรที่ ให้บริการทราบถึงเหตุการณ์ภายหลัง

รอบระยะเวลาที่ ครอบคลุมของค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการถึงวันที่ ในรายงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งอาจเป็นสาเหตุให้ต้องมีการแก้ไขรายงานที่

ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการได้รู้ถึง

เหตุการณ์ภายหลัง ซึ่ งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการ และข้อมูลเกี่ ยวกับเหตุการณ์นั้นไม่ได้ถูกเปิดเผยโดยองค์กรที่ ให้บริการ  

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องเปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

44. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการไม่มีหน้าที่ จัดท าวิธีการตรวจสอบอื่ นเกี่ ยวกับค าอธบิายระบบของ

องค์กรที่ ให้บริการ หรือความเหมาะสมของการออกแบบหรือความมีประสทิธิผลของการปฏบิัติตาม

การควบคุมภายหลังวันที่ ของรายงานให้ที่ ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

เอกสารหลกัฐาน 

45. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างทันเวลาที่ ให้ข้อมูลถึงเกณฑ์

ส าหรับรายงานการให้ความเชื่ อมั่นอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการที่ มีประสบการณ์ที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกบังานเข้าใจถึง 

(ก) ลักษณะ เวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานงานนี้  และตามความต้องการ

ของกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

(ข) ผลของวิธกีารตรวจสอบและหลักฐานที่ ได้รับ และ 

(ค) เร่ืองที่ มีนัยส าคัญที่ พบระหว่างงานตรวจสอบ ข้อสรุปที่ ได้ และการใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ ส าคัญในการสรุปผล  

46. ในการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับลักษณะ เวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ ปฏิบัติ 

ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึ 

(ก) ระบุลักษณะของรายการอย่างเจาะจง หรือเร่ืองที่ ทดสอบ 

(ข) ผู้ที่ ท าการตรวจสอบและวันที่ ที่ ท างานเสรจ็ 

(ค) ผู้ที่ ท าการสอบทานและวันที่ ที่ ท าการสอบทาน และวิธกีารสอบทาน 
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47. หากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการใช้ผลงานของผู้ ตรวจสอบภายในอย่างเจาะจง ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ ให้บริการต้องจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับข้อสรุปที่ ได้รับจากการประเมิน  

ความเพียงพอของผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีใน 

การปฏบิัติงานนั้น 

48. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องบันทึกการหารือถึงเร่ืองที่ ส าคัญกับองค์กรที่ ให้บริการและ

ผู้อื่ นซึ่ งรวมถึงลักษณะของเร่ืองที่ ส าคัญที่ หารือ ตลอดจนเวลา ผู้ที่ หารือ และสถานที่ ที่ มีการหารือ 

49. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการพบข้อมูลที่ ขัดแย้งกับข้อสรุปสุดท้ายของผู้ สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ ส าคัญ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องบันทกึวิธกีารจัดการ

กบัความขัดแย้งดังกล่าว 

50. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานไว้ในแฟ้มงานตรวจสอบและจัดท า

กระบวนการจัดการรวบรวมงานขั้นสุดท้ายให้แล้วเสร็จอย่างทันท่วงทีภายหลังจากวันที่ ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ10 

51. หลังจากการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบสดุท้ายแล้วเสรจ็ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องไม่

ลบหรือท าลายหรือทิ้งเอกสารก่อนสิ้นสดุช่วงเวลาการเกบ็รักษาเอกสาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก46) 

52. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการพบความจ าเป็นที่ ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ มีอยู่  หรือเพิ่ ม

เอกสารหลักฐานใหม่ หลังจากรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ และเอกสาร

หลักฐานที่ แก้ไขหรือเพิ่ มขึ้ นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการ โดยไม่ค านึงถึงลักษณะของการแก้ไขหรือการเพิ่ มเอกสารหลักฐานผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่ ให้บริการต้องบันทกึ 

(ก) เหตุผลเฉพาะในการท า 

(ข) เวลา ผู้ที่ แก้ไขหรือเพิ่ มเอกสารหลักฐานและผู้สอบทาน 

การจัดท ารายงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รที่ใหบ้ริการ 

เน้ือหาของรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

53. รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการขั้นต ่า  ต้องรวมถึงองค์ประกอบ

พื้นฐานดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก47)  

(ก) ชื่ อรายงานที่ ระบุอย่างชัดเจนในรายงานว่าคือรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการอสิระ  

(ข) ผู้รับ 

(ค) ระบุเกี่ ยวกบั 

 

10
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  ก54-ก55 ก าหนดแนวทางเพิ่ มเติม 
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(1) ค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ และข้อความขององค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งรวมถึง

เร่ืองที่ อธิบายในย่อหน้าที่  9(ฎ)(2) ส าหรับรายงานประเภท 2 หรือย่อหน้าที่  9(ญ)

(2) ส าหรับรายงานประเภท 1 

(2) ส่วนของค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการที่ ไม่ครอบคลุมโดยความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ  

(3) ข้อความที่ ว่าผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการไม่ได้ประเมินความเหมาะสมของ 

การออกแบบ หรือการปฏิบัติของการควบคุมประกอบของกิจการที่ ผู้ใช้ ถ้าค าอธิบาย

อ้างถึงความต้องการส าหรับควบคุมประกอบของกิจการที่ ใช้บริการ และข้อความที่ ว่า

วัตถุประสงค์ของการควบคุม ซึ่ งแสดงไว้ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการจะ

บรรลุได้ ถ้าการควบคุมประกอบของกิจการที่ ใช้บริการมีการออกแบบหรือการน าไปใช้

ปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล สอดคล้องกบัการควบคุมของกจิการที่ ใช้บริการ 

(4) ลักษณะของกิจกรรมที่ ปฏิบัติโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วงซึ่ งอธิบายไว้ในค าอธิบายระบบ

ขององค์กรที่ ให้บริการ ถ้าการบริการจัดท าโดยองค์กรผู้ให้บริการช่วง และได้มีการน าเอา

วิธีรวมเข้าด้วยกัน หรือวิธีแยกออกจากกันมาใช้หรือไม่ เมื่ อใช้วิธีแยกออกจากกัน  

ระบุข้อความที่ ว่าค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการไม่รวมวัตถุประสงค์การควบคุม 

และการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องขององค์กรผู้ ให้บริการช่วง และข้อความที่ ว่าขั้นตอนการ

ปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการที่ ไม่ได้ขยายไปที่ องค์กรผู้ให้บริการช่วง 

เมื่ อใช้วิธีรวมเข้าด้วยกัน ข้อความที่ ว่าค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการรวม

วัตถุประสงค์การควบคุม และการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องที่ องค์กรผู้ ให้บริการช่วง และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการรวมถึงการควบคุมองค์กร 

ผู้ให้บริการช่วง 

(ง) การระบุถึงเกณฑท์ี่ ใช้ และผู้ที่ ก าหนดวัตถุประสงค์การควบคุม 

(จ) ข้อความที่ ว่ารายงานและ (ในกรณีของรายงานประเภท 2) ค าอธิบายการทดสอบการควบคุม

จัดท าขึ้นเพื่ อกิจการที่ ใช้บริการและผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการเท่านั้น ซึ่ งผู้ใช้เหล่านี้  

มีความเข้าใจอย่างพอเพียงในการพิจารณาร่วมกับสารสนเทศอื่ น  ซึ่ งรวมถึงสารสนเทศ

เกี่ ยวกับการควบคุมที่ ได้ รับการปฏิบัติโดยกิจการที่ ใช้บริการเมื่ อประเมินความเสี่ ยง  

ในการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงในสาระส าคัญในงบการเงินขององค์กรที่ ให้บริการ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก48) 

(ฉ) ข้อความที่ ว่าองค์กรที่ ให้บริการรับผิดชอบในเร่ืองต่อไปนี้  

(1) การจัดท าค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ และข้อความที่ เกี่ ยวข้องตลอดจน

ความครบถ้วน ความถูกต้อง และวิธกีารในการน าเสนอค าอธบิายและข้อความ 

(2) การจัดหาบริการซึ่ งครอบคลุมโดยค าอธบิายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ 

(3) การระบุว่าวัตถุประสงค์ของการควบคุม (ในกรณีที่ ไม่ได้ระบุโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

หรือหน่วยงานอื่ น เช่น กลุ่มผู้ใช้หรือ กลุ่มผู้ปฏบิัติวิชาชีพ) 
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(4) การออกแบบและการปฏบิัติตามการควบคุมเพื่ อที่ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ที่ ระบุไว้ในค าอธบิายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ 

(ช) ข้อความที่ ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ

ค าอธบิายขององค์กรที่ ให้บริการ ต่อการออกแบบการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมที่ ระบุไว้ในค าอธิบายนั้น และ (ในกรณีของรายงานประเภท 2) ต่อประสิทธิผล 

ของการปฏิบัติตามการควบคุม โดยอ้างอิงจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการ 

(ซ) ข้อความที่ ระบุว่าส านักงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสมาชิกอยู่ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบับที่  1 หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ น หรือข้อก าหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ 

โดยขั้นต ่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพไม่ใช่ 

นักบัญชีวิชาชีพ ข้อความต้องระบุถึงข้อก าหนดทางวิชาชีพ หรือข้อก าหนดทางกฎหมายหรือ

กฎระเบียบที่ ใช้ โดยขั้นต า่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 

(ฌ) ข้อความที่ ระบุว่าที่ ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบิัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งรวมถึงคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในส่วน ก และ ส่วน ข หรือปฏิบัติตามข้อก าหนด

ทางวิชาชีพอื่ น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึ่ งอย่างน้อยต้องเป็นตามที่ ก าหนดตามคู่มือ

ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในส่วน ก 

และ ส่วน ข ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพไม่ใช่นักบัญชีวิชาชีพ ข้อความต้องระบุถึงข้อก าหนดทาง

วิชาชีพ หรือข้อก าหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ ใช้ โดยขั้นต ่าต้องเป็นไปตามคู่มือ

ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในส่วน ก 

และ ส่วน ข 

(ญ) ข้อความว่างานตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3402 “รายงานที่

ใหค้วามเชือ่มั่นต่อการควบคุมองค์กรทีใ่หบ้ริการ” ซึ่ งก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการต้องวางแผน และปฏิบัติงานเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

เกี่ ยวกับว่า ค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการแสดงอย่างถูกต้องตามควรในสาระส าคัญ

และการควบคุมได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ และในกรณีของรายงานประเภท 2 

การควบคุมได้รับการปฏบิัติตามอย่างมีประสทิธผิลหรือไม่ 

(ฎ) ข้อสรุปของขั้นตอนการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการเพื่ อให้ได้มาซึ่ ง  

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล และข้อความเกี่ ยวกับความเชื่ อของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการที่ ว่าหลักฐานที่ ได้รับมีความเพียงพอและหมาะสมเพื่ อเป็นเกณฑ์ส าหรับความเห็น

ของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ และในกรณีรายงานประเภท ก ข้อความที่ ว่า 

ผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการไม่ได้ปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ เกี่ ยวกับ 

ความมีประสทิธผิลของการน าการควบคุมไปใช้ และไม่มีการแสดงความเหน็ต่อเร่ืองนี้  
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(ฏ) ข้อความระบุข้อจ ากัดของการควบคุม และในกรณีของรายงานประเภท 2 ความเสี่ ยงของ 

การคาดการณ์การประเมินความมีประสทิธผิลของการควบคุมใด ๆ ในอนาคต 

(ฐ) ความเห็นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ในรูปแบบที่ แสดงความเห็นในสาระส าคัญ

ด้านต่าง ๆ ว่า เป็นไปตามเกณฑท์ี่ เหมาะสมหรือไม่ 

(1) ในรายงานประเภท 2 

(ก) ค าอธิบายว่าระบบขององค์กรที่ ให้บริการได้รับการออกแบบ และน าไปปฏิบัติ

อย่างถูกต้องตามที่ ควรตลอดระยะเวลาที่ ระบุไว้ 

(ข) การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธบิายของ

องค์กรที่ ให้บริการได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ ระบุไว้ 

(ค) การควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการทดสอบ ซึ่ งมีความจ าเป็นใน 

การให้ความเชื่ อมั่ นอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุมที่ ระบุไว้ในค าอธิบาย และการควบคุมนั้นได้มีการปฏิบัติอย่าง 

มีประสทิธผิลตลอดระยะเวลาที่ ระบุไว้ 

(2) ในรายการประเภท 1 

(ก) ค าอธิบายว่าระบบขององค์กรที่ ให้บริการได้รับการน าเสนออย่างถูกต้อง 

ตามควร และได้รับการออกแบบ และน าไปใช้ปฏบิัติ ณ วันที่ ที่ ระบุ 

(ข) การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบาย 

ระบบขององค์กรที่ ให้บริการได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ณ วันที่ ที่ ระบุไว้ 

(ฑ) วันที่ ของรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งต้องไม่เป็นวันที่

ก่อนวันที่ ซึ่ งผู้สอบบัญชีผู้ ให้บริการได้รับหลักฐานที่ จะเป็นเกณฑ์ของการแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

(ฒ) ชื่ อของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ และสถานที่ ในประเทศ ซึ่ งผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการประกอบวิชาชีพ 

54. ในรายงานประเภท 2 รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ต้องรวมถึง

ส่วนที่ แยกออกมาหลังจากความเห็น หรือเอกสารแนบที่ มีค าอธิบายเร่ืองการทดสอบการควบคุมและ

ผลของการทดสอบการควบคุมนั้น ในการอธิบายถึงการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องอธิบาย

อย่างชัดเจนถึงการควบคุมที่ ทดสอบ ระบุว่ารายการที่ ทดสอบเป็นทั้งหมดของประชากร หรือเป็น 

การเลือกตัวแทนของประชากร และระบุลักษณะของการทดสอบอย่างละเอียดเพียงพอที่ จะท าให้

ผู้สอบบัญชีผู้ใช้สามารถตัดสินใจถึงผลกระทบของการทดสอบนั้นต่อการประเมินความเสี่ ยง หากพบ

รายการเบี่ ยงเบน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องรวมขอบเขตของการทดสอบที่ ปฏิบัติโดย

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการที่ น าไปสู่การพบรายการเบี่ ยงเบน (รวมถึงขนาดตัวอย่างซึ่ งมีการ

สุ่มตัวอย่าง) จ านวนและลักษณะของรายการเบี่ ยงเบนที่ พบ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้อง
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รายงานรายการเบี่ ยงเบนจากการทดสอบที่ ท า แม้ว่าผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการสรุปว่า

วัตถุประสงค์การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องได้บรรลุ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18 และ ก49) 

ความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

55. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการสรุปว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก50-ก52) 

(ก) ค าอธบิายขององค์กรที่ ให้บริการไม่แสดงอย่างถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ 

(ข) การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ระบุ ไว้ในค าอธิบายไม่ได้ รับ  

การออกแบบอย่างเหมาะสมในสาระส าคัญของเร่ืองทั้งหมด  

(ค) ในรายงานประเภท 2 การควบคุมที่ ทดสอบ ซึ่ งเป็นการควบคุมที่ จ าเป็น ในการให้ 

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ ระบุในค าอธิบายระบบของ

องค์กรที่ ให้บริการมีการบรรลุผลไม่มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในสาระส าคัญของ 

เร่ืองทั้งหมด หรือ 

(ง) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการไม่สามารถหาหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องเปลี่ ยนแปลง และรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องรวมส่วนของค าอธบิายอย่างชัดเจนเกี่ ยวกบัเหตุผลทั้งหมดใน

การเปลี่ ยนแปลงความเหน็ 

หนา้ที่ใหก้ารสือ่สารอื่น 

56. ถ้าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ การทุจริต 

หรือข้อผิดพลาดที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องขององค์กรที่ ให้บริการ ที่ ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัดและ

อาจมีผลต่อกิจการที่ ใช้หนึ่ งหรือหลายแห่ง ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องตัดสินใจว่าข้อมูล

ดังกล่าวได้มีการสื่ อสารอย่างเหมาะสมต่อกิจการที่ ใช้บริการที่ ได้รับผลกระทบหรือไม่ ถ้าข้อมูลนี้ ไม่

มีการสื่ อสารและองค์กรที่ ให้บริการไม่เตม็ใจที่ จะให้ท าเช่นนั้น ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ

ต้องกระท าการที่ เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก53) 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ขอบเขตของมาตรฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  1 และ 3) 

ก1. การควบคุมภายใน คือกระบวนการที่ ได้รับการออกแบบเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล 

ซึ่ งเกี่ ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ ยวเนื่ องกับความน่าเชื่ อถือของการรายงานทางการเงิน 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการน าไปใช้ปฏิบัติและการถือปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ ยวข้อง การควบคุมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและการถือปฏิ บัติตาม 

กฎข้อบังคับขององค์กรที่ ให้บริการอาจเกี่ ยวเนื่ องกับการควบคุมภายในของกิจการที่ ใช้บริการ

เนื่ องจากการควบคุมภายในนั้นเกี่ ยวเนื่ องกับการรายงานทางการเงิน การควบคุมเหล่านั้นอาจ

เกี่ ยวกับค ารับรองที่ เกี่ ยวข้องกับการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของยอดคงเหลือในบัญชี 

ระดับชั้นของรายการหรือการเปิดเผย หรืออาจเกี่ ยวกับหลักฐานซึ่ งผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้

บริการประเมินหรือน ามาใช้ประยุกต์กบัขั้นตอนการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น การควบคุมขององค์กร

ที่ ให้บริการประมวลผลเงินเดือนค่าแรงที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการน าส่งยอดที่ หักจากเงินเดือนค่าแรง 

เพื่ อน าส่งหน่วยงานราชการอย่างทนัท่วงทอีาจเกี่ ยวเนื่ องกับกิจการที่ ใช้บริการ เนื่ องจากการน าส่งที่

เลยก าหนดอาจเกิดดอกเบี้ ยและค่าปรับ ซึ่ งส่งผลกับหนี้ สินของกิจการที่ ใช้บริการ ตัวอย่างที่

คล้ายกัน ได้แก่ การควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการเกี่ ยวกบัการรับรายการเงินลงทุนจากมุมมองของ

ผู้ก ากับดูแลอาจได้รับการพิจารณาว่าเกี่ ยวข้องกับการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ 

ยอดคงเหลือในบัญชีของกจิการที่ ใช้บริการในงบการเงิน การสรุปว่าการควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการ

เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับมีความเป็น ไปได้ที่ จะเกี่ ยวข้องกับ 

การควบคุมภายในของกิจการที่ ใช้บริการเนื่ องจากการควบคุมภายในนั้นเกี่ ยวเนื่ องกับการรายงาน

ทางการเงิน หรือไม่เป็นดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ถูก

ก าหนดโดยองค์กรผู้ให้บริการและความเหมาะสมของเกณฑ์ 

ก2. องค์กรที่ ให้บริการอาจไม่สามารถรับรองว่าระบบนั้นได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมเมื่ อ 

(ตัวอย่างเช่น) องค์กรที่ ให้บริการใช้ระบบที่ ได้ รับการออกแบบโดยกิจการที่ ใช้บริการ หรือ  

ได้มีการตกลงในสัญญาระหว่างกิจการที่ ใช้บริการและองค์กรที่ ให้บริการ เนื่ องจากความเชื่ อมโยงที่

แยกไม่ได้ระหว่างการออกแบบการควบคุมที่ เหมาะสมและความมีประสิทธผิลของการน าการควบคุม

นั้นไปใช้ปฏิบัติ การขาดข้อความอันเกี่ ยวเนื่ องกับความเหมาะสมในการออกแบบอาจท าให้ผู้สอบ

บัญชีขององค์กรที่ ให้บริการถูกจ ากัดที่ จะให้ข้อสรุปว่าการควบคุมนั้ นให้ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมและ ดังนั้น ถูกจ ากัดจากการแสดงความเห็นต่อ 

ความมีประสิทธิผลของการน าการควบคุมนั้นไปใช้ปฏิบัติ ทางเลือกหนึ่ ง  คือผู้ประกอบวิชาชีพ

ทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุม หรือ งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

รหัส 3000 (ปรับปรุง) เพื่ อสรุปว่าการควบคุมนั้นได้ใช้ปฏิบัติตามที่ แสดงไว้หรือไม่ ตามการทดสอบ

การปฏบิัติตามการควบคุม 
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ค านิยาม (อ้างถึงย่อหน้าที่  9(ง) และ 9(ช)) 

ก3. การอ้างถึงค านิยามของ “การควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการ” รวมถึงลักษณะของระบบสารสนเทศของ

กิจการที่ ใช้บริการที่ ด ารงไว้โดยองค์กรที่ ให้บริการ และอาจรวมถึงลักษณะของส่วนประกอบหนึ่ ง

หรือมากกว่าของการควบคุมภายในที่ องค์กรที่ ให้บริการ ตัวอย่างเช่น  อาจรวมถึงสภาพแวดล้อม 

การควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการ  การติดตามผล และกิจกรรมการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การให้บริการ อย่างไรกต็าม การควบคุมนี้ ไม่รวมการควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการที่ ไม่เกี่ ยวข้อง

กับการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ อยู่ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ ตัวอย่างเช่น 

การควบคุมเกี่ ยวกบัการจัดท างบการเงินขององค์กรที่ ให้บริการเอง 

ก4. เมื่ อใช้วิธีรวมเข้าด้วยกัน ข้อก าหนดในมาตรฐานนี้ น ามาใช้กับบริการที่ จัดท าโดยองค์กรผู้ให้บริการ

ช่วงด้วย รวมถึงการได้มาซึ่ งข้อตกลงเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ก าหนดในย่อหน้า 13(ข)(1)–(5) ซึ่ งน ามาใช้

กบัองค์กรผู้ให้บริการแทนที่ จะใช้กับองค์กรที่ ให้บริการ การปฏิบัติตามข้ันตอนที่ องค์กรผู้ให้บริการ

ช่วงท าให้เกิดความร่วมมือและการสื่ อสารระหว่างองค์กรที่ ให้บริการ องค์กรผู้ ให้บริการช่วงและ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ โดยทั่วไปแล้ววิธีรวมเข้าด้วยกันสามารถน ามาใช้ได้เมื่ อองค์กรที่

ให้บริการและองค์กรผู้ ให้บริการช่วงมีความเกี่ ยวข้องกัน หรือเมื่ อมีสัญญาระหว่างองค์กรที่

ให้บริการและองค์กรผู้ให้บริการช่วงจัดให้มีการใช้นั้น 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก5. ผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่ เกี่ ยวเนื่ องเร่ืองความเป็นอิสระ  

ซึ่ งโดยทั่วไปประกอบไปด้วยส่วน ก และ ส่วน ข ของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและ

ข้อก าหนดของประเทศซึ่ งมีความเข้มงวดกว่า ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนี้ จรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการมีความเป็นอิสระจาก

กจิการที่ ใช้บริการแต่ละกจิการ 

ผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก6. ผู้บริการและโครงสร้างการก ากับดูแลแตกต่างกันในแต่ละประเทศและแต่ละองค์กรแสดงให้ถึ ง

อิทธิพล เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพื้ นฐานทางกฎหมาย และขนาดตลอดจนลักษณะ

ของความเป็นเจ้าของ ความแตกต่างเหล่านี้ หมายความว่าอาจเป็นไปไม่ได้ส าหรับมาตรฐานนี้ ที่ จะ

ระบุบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ซึ่ งผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ ยวกับเร่ืองต่าง ๆ 

เป็นการเฉพาะส าหรับงานทุกงาน ตัวอย่างเช่น องค์กรที่ ให้บริการอาจมีส่วนงานขององค์กรอื่ น  

ซึ่ งไม่ได้แยกเป็นหน่วยงานทางกฎหมาย ในกรณีดังกล่าวการระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ เป็น

ผู้ บริหารที่ เหมาะสมหรือผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเพื่ อขอหนังสือรับรองอาจท าให้ต้องใช้  

ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
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การตอบรบังานและการรบังานต่อเนือ่ง 

ความสามารถและความรู ้ในการปฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ก)(1)) 

ก7. ความสามารถและความรู้ที่ เกี่ ยวเนื่ องในการปฏิบัติงานรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้  

•  ความรู้ เกี่ ยวกบัธุรกจิที่ เกี่ ยวข้อง 

•  ความเข้าใจระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

•  ประสบการณ์ในการประเมินความเสี่ ยง ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัการออกแบบการควบคุมที่ เหมาะสม 

•  ประสบการณ์ในการออกแบบและการปฏิบัติการทดสอบการควบคุมและการประเมินผล 

การทดสอบ 

ขอ้ความขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ข)(1))  

ก8. การปฏิเสธที่ จะให้ข้อความที่ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยองค์กรที่ ให้บริการภายหลังจากข้อตกลงของ

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการในการตอบรับหรือรับงานต่อเนื่ องแสดงถึงขอบเขตที่ จ ากดัซึ่ งเป็น

เหตุให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการถอนตัวจากงาน หากกฎหมายและข้อบังคับไม่อนุญาตให้

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการถอนตัวจากงานผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต้องไม่แสดง

ความเหน็ 

หลกัพ้ืนฐานทีส่มเหตุสมผลส าหรบัขอ้ความขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ข)(2)) 

ก9. ในกรณีของรายงานประเภท 2 ข้อความขององค์กรที่ ให้บริการรวมถึงข้อความว่า การควบคุมที่

เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ ระบุไว้ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการมี  

การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดระยะเวลาที่ ระบุ ข้อความนี้ อาจมีพื้ นฐานจากกิจกรรม  

การติดตามผลขององค์กรที่ ให้บริการ การติดตามผลการควบคุม คือกระบวนการในการประเมิน

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมในช่วงเวลา ซึ่ งอาจเกี่ ยวกับการประเมินประสิทธิผลของ  

การควบคุมอย่างทันท่วงที การระบุและรายงานข้อผิดพลาดให้กับบุคคลที่ เหมาะสมในองค์กรที่

ให้บริการนั้น และปฏิบัติการแก้ไขที่ จ าเป็น องค์กรที่ ให้บริการบรรลุผลส าเรจ็ในการติดตามผลของ

การควบคุมโดยกิจกรรมที่ ต่อเนื่ อง การประเมินที่ แยกจากกัน หรือการท ากิจกรรมทั้งสองร่วมกัน  

ย่ิงระดับและประสิทธิผลของกิจกรรมการติดตามผลที่ ต่อเนื่ องสูงขึ้ น ความจ าเป็นในการแยก 

การประเมินผลจะน้อยลง กจิกรรมการติดตามผลที่ ต่อเนื่ องมักถูกรวมในกจิกรรมที่ เกดิขึ้นเป็นปกติ

อย่างต่อเนื่ องในองค์กรที่ ให้บริการ รวมถึงกิจกรรมการควบคุมดูแลและการบริหารงานตามปกติ  

ผู้ตรวจสอบภายในหรือบุคลากรที่ ปฏิบัติหน้าที่ งานที่ คล้ายคลึงกันอาจมีส่วนในการปฏิบัติกิ จกรรม

การติดตามผลขององค์กรที่ ให้บริการ กิจกรรมการติดตามผลอาจรวมถึงการใช้สารสนเทศที่ ได้รับ

การสื่ อสารจากบุคคลภายนอก เช่น ค าร้องเรียนจากลูกค้าหรือข้อคิดเห็นจากผู้ก ากับดูแล ซึ่ งอาจ

แสดงให้เหน็ถึงปัญหาหรือแสดงเร่ืองที่ จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง การที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการจะรายงานเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุมไม่เป็นสิ่ งทดแทนกับกระบวนการ

ขององค์กรที่ ให้บริการในการจัดท าหลักพื้นฐานที่ สมเหตุสมผลส าหรับข้อความ  
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การระบุความเสีย่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ข)(5)) 

ก10. ดังที่ แสดงไว้ในย่อหน้า 9(ค) วัตถุประสงค์ของการควบคุมเกี่ ยวกับความเสี่ ยง ซึ่ งการควบคุม

ต้องการลดความเสี่ ยงนั้น ตัวอย่างเช่น ความเสี่ ยงที่ รายการจะถูกบันทึกมูลค่าผิดหรือผิดงวดเวลา

สามารถแสดงให้เห็นเป็นวัตถุประสงค์ของการควบคุมว่ารายการจะถูกบันทกึด้วยมูลค่าที่ ถูกต้องและ

ในงวดเวลาที่ ถูกต้อง องค์กรที่ ให้บริการมีความรับผิดชอบในการระบุความเสี่ ยง ซึ่ งขัดขวางการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ แสดงไว้ในค าอธบิายระบบ องค์กรที่ ให้บริการอาจมีกระบวนการที่ เป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการในการระบุความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง ประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้น 

และตัดสินใจเกี่ ยวกับการจัดการความเสี่ ยง อย่างไรกต็าม เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการควบคุม

เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงซึ่ งการควบคุมต้องลด การระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมอย่างรอบคอบ

เมื่ อออกแบบและน าระบบขององค์กรที่ ให้บริการไปใช้ปฏิบัติอาจประกอบด้วยกระบวนการที่ ไม่เป็น

ทางการในการระบุความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง 

การตอบรบัการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก11. ค าร้องขอเพื่ อเปล่ียนขอบเขตของงานอาจไม่สมเหตุสมผลเมื่ อ ตัวอย่างเช่น ค าร้องขอที่ ต้องการให้

ละเว้นวัตถุประสงค์ของการควบคุมบางข้อเป็นการเฉพาะจากขอบเขตของงาน เนื่ องจากมี 

ความเป็นไปได้ว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการจะเปล่ียนแปลงไป หรือองค์กรที่

ให้บริการอาจจะไม่จัดหาข้อความที่ เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ

และค าร้องขอนั้นต้องการให้ปฏบิัติงานตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) 

ก12. ค าร้องขอเพื่ อเปล่ียนขอบเขตของงานอาจไม่สมเหตุสมผลเมื่ อ ตัวอย่างเช่น ค าร้องขอที่ ต้องการให้

ละเว้นองค์กรผู้ ให้บริการช่วงจากขอบเขตของงานเมื่ อองค์กรที่ ให้บริการไม่สามารถจัดให้ 

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการเข้าถึงได้ และวิธีการที่ ใช้จัดการเกี่ ยวกับบริการที่ ให้โดยองค์กร 

ผู้ให้บริการช่วงถูกเปล่ียนแปลงจากวิธรีวมเข้าด้วยกนัเป็นวิธแียกออกจากกนั 

การประเมินความเหมาะสมของเกณฑ ์(อ้างถึงย่อหน้าที่  15–18) 

ก13. องค์กรที่ ให้บริการจะต้องจัดเตรียมเกณฑ์ให้กับผู้ ใช้ข้อมูลเพื่ อให้ผู้ ใช้ข้อมูลเข้าใจถึงหลักพื้ นฐาน

ของข้อความขององค์กรที่ ให้บริการเกี่ ยวกับการแสดงที่ ถูกต้องตามควรของค าอธิบายระบบ  

ความเหมาะสมของการออกแบบการควบคุม และในกรณีของรายการประเภท 2 ประสิทธิผลของ

การน าการควบคุม ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของการควบคุมไปใช้ปฏบิัติ 

ก14. มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการ พิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ ใช้และพิจารณาถึงความเหมาะสมของเร่ืองที่ ท า11 

เร่ืองที่ ท าขึ้ นอยู่กับความสนใจของผู้ ใช้ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น ตารางต่อไปนี้ แสดงงานที่ ท าและ

เกณฑข์ั้นต า่ส าหรับความเหน็ต่อรายงานประเภท 2 และรายงานประเภท 1 

 
 

 

11
  มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  24(ข) และ 41 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 24 TSAE 3402 

 เนื้ อหา เกณฑ ์ ความเห็น 

ความเห็น

เกีย่วกับ 

การแสดง

ค าอธิบาย

ระบบของ

องค์กรที่

ใหบ้ริการ

อย่างถกูตอ้ง

ตามทีค่วร 

(รายงาน

ประเภท 1 

และ 2) 

 

ระบบของ

องค์กรที่

ให้บริการที่

เกี่ ยวข้องกบั

การควบคุม

ภายในของ

กจิการที่ ใช้

บริการซึ่ ง

เกี่ ยวเนื่ อง

กบัรายงาน

ทางการเงิน

ที่ ครอบคลุม

โดยรายงาน

ที่ ให้ความ

เชื่ อมั่นของ

ผู้สอบบัญชี

ขององค์กรที่

ให้บริการ 

ค าอธบิายอย่างถูกต้องตามที่ ควร 

ถ้า  

(ก) แสดงว่าระบบขององค์กรที่

ให้บริการได้รับการออกแบบ และ

น าไปปฏบิัติ รวมถึงเร่ืองที่ ระบุใน

ย่อหน้าที่  16(ก)(1)-(8) 

(ข) ในกรณีของรายงานประเภท 

2 รวมถึงรายละเอยีดที่ เกี่ ยวข้อง

กบัการเปลี่ ยนแปลงของระบบ

ขององค์กรที่ ให้บริการใน

ช่วงเวลาที่ ครอบคลุมถึงใน

ค าอธบิาย และ 

(ค) ไม่ละเว้น หรือท าให้

บิดเบือนข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ

ขอบเขตของระบบขององค์กรที่

ให้บริการที่ อธบิาย ขณะที่ ยอมรับ

ว่าค าอธบิายถูกแสดงตาม 

ความต้องการทั่วไปอย่างกว้าง

ของกจิการที่ ใช้บริการ และ 

ไม่รวมทุกลักษณะของระบบ 

ที่ องค์กรที่ ให้บริการซึ่ งกจิการที่ ใช้

บริการแต่ละแห่งพิจารณาว่า 

มีความส าคัญกบัสภาพแวดล้อม 

ของตน 

การใช้ถ้อยค าอย่างเจาะจงของเกณฑ์

ส าหรับความเหน็นี้อาจต้องมีการ

แก้ไขให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ที่ ถูก

ตั้งขึ้น เป็นต้นว่า กฎหมาย หรือ

ข้อบังคับ กลุ่มผู้ใช้ หรือ 

คณะผู้เชี่ ยวชาญ ตัวอย่างของเกณฑ์

ส าหรับความเหน็นี้แสดงในข้อความ

ของกจิการที่ ใช้บริการในภาคผนวก 

1 ย่อหน้าที่  ก21– ก24 เสนอ

แนวทางเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบั 

การตัดสนิใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์

หรือไม่ (ในแง่ของความต้องการ

ของมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

รหัส 3000 (ปรับปรุง) เนื้อหา

ข้อมูล12 ส าหรับความเหน็นี้  คือ

ค าอธบิายระบบและข้อความของ

องค์กรที่ ให้บริการที่ แสดงอย่าง

ถูกต้องตามควร) 

  

 

12
  เนื้อหาข้อมูล คือ ผลลัพธ์ของการวัดค่าหรือการประเมินค่าของเร่ืองที่ ท ากบัเกณฑ ์เช่น สารสนเทศที่ ได้มาจากการใช้เกณฑก์บัเรื่ องที่ ท า 
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 เนื้ อหา เกณฑ ์ ความเห็น 

ความเห็น

เกีย่วกับความ

เหมาะสมของ

การออกแบบ  

และการน า 

ไปปฏิบัติอย่าง 

มีประสิทธิผล 

(รายงานประเภท 

2)  

ความเหมาะสม

ของการออกแบบ 

และการน าไป

ปฏบิัติอย่างมี

ประสทิธผิลของ

การควบคุมที่

จ าเป็นที่ จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่

ระบุไว้ใน

ค าอธบิายระบบ

ขององค์กรที่

ให้บริการ 

การควบคุมมีความเหมาะสม

ในการออกแบบและน าไป

ปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล

เมื่ อ 

(ก) องค์กรที่ ให้บริการระบุ

ความเสี่ ยงที่ มีผลต่อ 

การบรรลุของวัตถุประสงค์

การควบคุมที่ ก าหนดไว้ใน

ค าอธบิาย  

(ข) ถ้ามีการปฏบิัติตาม

ค าอธบิายการควบคุมที่ ระบุ

ไว้ จะให้ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าความเสี่ ยง

เหล่านั้นไม่ขัดขวางการบรรลุ

ของวัตถุประสงค์การควบคุม

ที่ ก าหนดไว้ 

(ค) การควบคุมมีการปฏบิัติ

อย่างสม า่เสมอ ตามที่ ถูก

ออกแบบไว้ รวมถึง 

การควบคุมด้วยมือที่ ปฏบิัติ

โดยบุคคลที่ มีความสามารถ

เหมาะสมและได้รับอนุญาต  

เมื่ อเป็นไปตาม

เกณฑส์ าหรับ

ความเหน็นี้  

การควบคุมจะให้

ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่า

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุมที่

เกี่ ยวข้องถูกบรรลุ

ตลอดช่วงเวลาที่  

ระบุไว้ (ในมุมมอง

ของข้อก าหนด

มาตรฐานงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่น รหัส 

3000 (ปรับปรุง) 

เนื้อหาสารสนเทศ

ส าหรับความเหน็นี้

คือข้อความของ

องค์กรที่ ให้บริการ

ที่ ว่าการควบคุม 

ถูกออกแบบอย่าง

เหมาะสมและ 

น าไปปฎิบัติอย่างมี

ประสทิธผิล) 

วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่

แสดงในค าอธบิาย

ระบบขององค์กรที่

ให้บริการ คือส่วน

หนึ่ งของเกณฑ์

ส าหรับความเหน็นี้  

วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่

ก าหนดไว้แตกต่าง

ในแต่ละงาน ถ้า

ส่วนของความเหน็

ต่อค าอธบิายนั้น 

ผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการ

สรุปว่า

วัตถุประสงค์   

การควบคุมที่

ก าหนดไว้ 

ไม่ถูกต้องตามควร 

ดังนั้น 

วัตถุประสงค์ 

การควบคุม

เหล่านั้นจะ 

ไม่เหมาะสมที่ จะ

เป็นส่วนของเกณฑ์

ส าหรับแสดง

ความเหน็ในเร่ือง

การออกแบบ 

การควบคุม หรือ

การถือปฏบิัติของ

การควบคุม 
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 เนื้ อหา เกณฑ ์ ความเห็น 

ความคิดเห็น

เกีย่วกับความ

เหมาะสมของ

การออกแบบ   

(รายงาน

ประเภท 1) 

ความเหมาะสม

ของการออกแบบ

การควบคุมที่

จ าเป็นต่อการ

บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่

ก าหนดไว้ใน

ค าอธบิายระบบ

ขององค์กรที่

ให้บริการ 

 

การควบคุมมีความเหมาะสม

ในการออกแบบ เมื่ อ 

(ก) องค์กรที่ ให้บริการระบุ

ความเสี่ ยงที่ มีผลต่อ 

การบรรลุของวัตถุประสงค์

การควบคุมที่ ก าหนดไว้ใน

ค าอธบิาย  

(ข) ถ้ามีการปฏบิัติตาม 

การควบคุมที่ ระบุในค าอธบิาย 

จะให้ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่า 

ความเสี่ ยงเหล่านั้นไม่ขัดขวาง

การบรรลุของวัตถุประสงค์

การควบคุมที่ ก าหนดไว้ 

การผ่านเกณฑน์ี้

ไม่ให้ความเชื่ อมั่น

ใด ๆ ว่า

วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่

เกี่ ยวข้องได้บรรลุ

เพราะว่าไม่ได้มา 

ซึ่ งความเชื่ อมั่น

เกี่ ยวกบัการปฏบิัติ

ของการควบคุม         

(ในมุมมองของ

ข้อก าหนดตาม

มาตรฐานงานที่ ให้

ความเชื่ อมั่น รหัส 

3000 (ปรับปรุง) 

เนื้อหาของความเหน็

นี้คือข้อความของ

องค์กรที่ ให้บริการ 

มีการออกแบบ 

การควบคุม 

อย่างเหมาะสม) 

 

 

ก15. ย่อหน้าที่  16(ก) ระบุองค์ประกอบหลายองค์ประกอบซึ่ งรวมไว้ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่

ให้บริการที่ เหมาะสม องค์ประกอบเหล่านี้ อาจไม่เหมาะสมหากระบบที่ อธิบายไว้ไม่ใช่ระบบที่ ใช้

ประมวลผลรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าระบบนั้นเกี่ ยวข้องกับการควบคุมทั่วไปที่ มีส าหรับสถานที่ จัดเกบ็

ชุดค าสั่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ไม่ได้เกี่ ยวข้องกบัการควบคุมที่ ประกอบในชุดค าสั่งงานนั้น ๆ 

ความมีสาระส าคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่  19 และ 54) 

ก16. ในงานที่ จะรายงานต่อการควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการ แนวคิดความมีสาระส าคัญเกี่ ยวข้องกบัระบบ

ที่ ถูกรายงาน ไม่ใช่งบการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการวางแผน และ

ปฏบิัติงานตามขั้นตอน เพื่ อให้ได้ข้อสรุปว่าค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการแสดงถูกต้องตาม

ควรในสาระส าคัญหรือไม่ การควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการได้ออกแบบอย่างเหมาะสมในสาระส าคัญ

หรือไม่ และในกรณีของรายงานประเภท 2 การควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการได้น าไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผลในสาระส าคัญ แนวคิดความมีสาระส าคัญค านึงถึงการที่ รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของ
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ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการให้สารสนเทศเกี่ ยวกับระบบของกิจการที่ ให้บริการเพื่ อเป็นไป

ตามความต้องการสารสนเทศทั่วไปของกิจการที่ ใช้บริการอย่างกว้างขวางรวมถึงผู้สอบบัญชีของ

กจิการที่ ใช้บริการผู้ซึ่ งมีความเข้าใจในลักษณะของระบบที่ ใช้ 

ก17. ความมีสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการเสนอค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการอย่างถูกต้องตามที่

ควร และที่ เกี่ ยวข้องกับการออกแบบการควบคุม รวมถึงการพิจารณาขั้นแรกของปัจจัยด้านคุณภาพ 

ตัวอย่างเช่น ค าอธิบายรวมถึงลักษณะที่ มีความส าคัญของการประมวลผลรายการที่ ส าคัญหรือไม่ 

ค าอธิบายละเว้นหรือบิดเบือนสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ และความสามารถของการควบคุม

ตามที่ ออกแบบให้ความเชื่ อมั่นอย่างมีสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ จะบรรลุ

สาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมรวมการพิจารณาปัจจัยเชิงปริมาณ  และปัจจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น อัตราที่

ยอมรับได้ และอัตราของการเบี่ ยงเบนที่ พบ (ปัจจัยเชิงปริมาณ) และลักษณะและสาเหตุของ 

การเบี่ ยงเบนที่พบ (ปัจจัยเกี่ ยวเชิงคุณภาพ) 

ก18. แนวคิดความมีสาระส าคัญไม่ใช้กับการเปิดเผยข้อมูลในค าอธิบายการทดสอบระบบ ผลของ 

การทดสอบเหล่านั้นซึ่ งตรวจพบรายการเบี่ ยงเบน เนื่ องจากในสถานการณ์เฉพาะของกิจการที่ ใช้

บริการหรือผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ รายการเบี่ ยงเบนรายการหนึ่ งอาจมีหรืออาจไม่มี

นัยส าคัญเกินกว่าความเหน็ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ รายการเบี่ ยงเบนนั้นแสดงให้เห็น

ว่าการควบคุมไม่ได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น การควบคุมซึ่ งรายการเบี่ ยงเบนนั้นมี

ความเกี่ ยวข้องอาจส าคัญเป็นการเฉพาะในการป้องกันข้อผิดพลาดประเภทหนึ่ ง  ซึ่ งอาจมี

สาระส าคัญในสถานการณ์นั้น ๆ ในงบการเงินของกจิการที่ ใช้บริการ 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในระบบขององคก์รที่ใหบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก19. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบขององค์กรที่ ให้บริการ รวมถึงการควบคุมที่ รวมอยู่ในขอบเขตของ

งานบริการ ช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการในเรื่ องต่อไปนี้  

•  ก าหนดขอบเขตของระบบ และวิธกีารเชื่ อมต่อกบัระบบอื่ น 

•  ประเมินว่าค าอธิบายขององค์กรที่ ให้บริการแสดงถูกต้องตามควรเกี่ ยวกับระบบที่ ได้รับ  

การออกแบบและได้น าไปปฏบิัติหรือไม่ 

• การเข้าใจถึงการควบคุมภายในในเรื่ องการจัดเตรียมข้อความขององค์กรที่ ให้บริการ 

•  ก าหนดการควบคุมที่ จ าเป็นเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบาย

ระบบขององค์กรที่ ให้บริการ 

•  ประเมินว่าการควบคุมนั้นได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

•  ในกรณีของรายงานประเภท 2 ประเมินว่าการควบคุมได้น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

หรือไม่ 
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ก20. ขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่ งผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการท าเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจนี้ อาจ

รวมถึง 

• การสอบถามบุคลากรในองค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการอาจให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

• การสังเกตการปฏิบัติงานและการตรวจสอบเอกสาร รายงาน และบันทึกการประมวลผล

รายการทั้งที่ เป็นกระดาษและข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

• การเลือกตรวจสอบสัญญาระหว่างองค์กรที่ ให้บริการและกิจการผู้ ใช้บริการที่ ระบุไว้  

ในข้อตกลงร่วมกนั 

• การปฏบิัติซ า้ตามขั้นตอนของการควบคุม 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัค าอธิบาย (อ้างองิถึงย่อหน้าที่  21-22) 

ก21. การพิจารณาค าถามต่อไปนี้ อาจช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการตัดสินใจว่าลักษณะของ

ค าอธบิายที่ รวมในขอบเขตของงานได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องตามควรในสาระส าคัญ 

• ค าอธิบายระบุลักษณะหลักของการบริการที่ ให้ (ภายใต้ขอบเขตของงาน) ซึ่ งสามารถคาดได้

อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามความต้องการโดยทั่วไปของผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้

บริการในการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินของกจิการที่ ใช้บริการหรือไม่ 

• ค าอธิบายที่ แสดงรายละเอียดในระดับที่ สามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่ งเกี่ ยวข้อง

กับการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการโดยทั่วไปเพื่ อให้ได้มาซึ่ ง

ความเข้าใจเร่ืองการควบคุมภายในตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส  315 (ปรับปรุง)13 

หรือไม่ ค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุทุกลักษณะของการประมวลผลขององค์กรที่ ให้บริการ 

หรือการบริการที่ ให้กบักิจการที่ ใช้บริการ และไม่จ าเป็นต้องให้รายละเอยีดมากเกนิไปจนอาจ

ท าให้ผู้อ่านล่วงรู้ เร่ืองความปลอดภัยหรือการควบคุมอื่ นขององค์กรที่ ให้บริการ 

• ค าอธิบายได้ถูกจัดท า และน าเสนอในลักษณะที่ ไม่ละเว้น หรือบิดเบือนข้อมูลที่ อาจส่งผลต่อ

การตัดสินใจของผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการตามความจ าเป็นโดยทั่วไปหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น ค าอธิบายมีการละเว้นหรือมีความไม่ถูกต้องที่ ส าคัญในการประมวลผล  

ซึ่ งผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการรับรู้  

• ในกรณีวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดในค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการถูกแยก

จากขอบเขตของงาน ค าอธิบายนั้นระบุถึงการแยกวัตถุประสงค์ดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจน

หรือไม่ 

• การควบคุมที่ ระบุในค าอธบิายมีการน าไปปฏบิัติหรือไม่ 

• การควบคุมประกอบที่ มีอยู่ในกิจการที่ ใช้บริการ (ถ้ามี) มีการอธิบายอย่างเพียงพอหรือไม่ 

โดยส่วนใหญ่ค าอธิบายวัตถุประสงค์การควบคุมมีข้อความว่า วัตถุประสงค์ของการควบคุม

 

13  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

โดยท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 
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สามารถที่ จะบรรลุผลได้จากการน าการควบคุมไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลโดยองค์กรที่

ให้บริการเพียงล าพัง ในบางกรณี วัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธบิายระบบของ

องค์กรที่ ให้บริการไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยองค์กรที่ ให้บริการแต่เพียงล าพัง เพราะว่า

การบรรลุผลเหล่านั้นจ าเป็นต้องปฏบิัติตามการควบคุมเฉพาะเร่ืองโดยกจิการผู้ใช้บริการด้วย 

ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์การควบคุมถูกก าหนดโดยหน่วยงานที่ มีหน้าที่ ก ากับดูแล เมื่ อ

ค าอธิบายรวมการควบคุมประกอบที่ มีอยู่ในกิจการผู้ ใช้บริการ ต้องมีการระบุการควบคุม

ประกอบเหล่านั้นแยกต่างหาก พร้อมกับระบุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ไม่สามารถบรรลุได้

โดยองค์กรที่ ให้บริการเพียงล าพัง 

• ถ้าใช้วิธรีวมเข้าด้วยกนั ค าอธบิายได้แยกระบุการควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการ และการควบคุม

ที่ องค์กรผู้ให้บริการช่วงหรือไม่ ถ้าใช้วิธีแยกออกจากกัน ค าอธิบายระบุหน้าที่ งานที่ ปฏบิัติโดย

องค์กรผู้ ให้บริการช่วงหรือไม่ แต่ไม่จ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียดของการประมวลผลหรือ

การควบคุมที่ องค์กรผู้ให้บริการช่วง 

ก22. ขั้นตอนที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการใช้ในการประเมินความถูกต้องตามควรของค าอธิบาย

อาจรวมถึง 

• การพิจารณาลักษณะของกิจการที่ ใช้บริการและผลกระทบที่ อาจมีจากการให้บริการของ

องค์กรที่ ให้บริการ ตัวอย่างเช่น ประเภทของกจิการ องค์กรที่ ใช้บริการถูกควบคุมโดยองค์กร

ที่ เป็นตัวแทนของรัฐหรือไม่ 

• การอ่านสัญญามาตรฐาน หรือข้อตกลงที่ เป็นมาตรฐานของสัญญา (หากเกี่ ยวข้อง) ที่ ท ากับ

กจิการที่ ใช้บริการ เพื่ อให้ได้ความเข้าใจในเร่ืองข้อผูกมัดตามสญัญาขององค์กรที่ ให้บริการ 

• การสงัเกตการณ์ขั้นตอนการปฏบิัติงานที่ ปฏบิัติโดยบุคลากรขององค์กรที่ ให้บริการ 

• การสอบทานนโยบายและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรที่ ให้บริการ และเอกสารที่

เกี่ ยวกบัระบบต่าง ๆ เช่น แผนภมูิแสดงขั้นตอนการปฏบิัติงานและค าบรรยายระบบ 

ก23. ย่อหน้าที่  21(ก) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการประเมินว่าวัตถุประสงค์การควบคุมที่

ก าหนดไว้ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ มีความสมเหตุสมผลในสถานการณ์นั้นหรือไม่ 

การพิจารณาค าถามต่อไปนี้อาจช่วยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการในการประเมินนี้  

• วัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ถูกออกแบบโดยองค์กรที่ ให้บริการ  หรือโดยกิจการ

ภายนอก เช่น หน่วยงานก ากับดูแล กลุ่มผู้ใช้บริการ องค์กรวิชาชีพ ซึ่ งปฏิบัติตามกระบวนการ

ท างานที่ โปร่งใสหรือไม่ 

• หากวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ระบุไว้โดยองค์กรที่ ให้บริการ วัตถุประสงค์การควบคุมนั้นมี

ความสอดคล้องกันกับประเภทของค ารับรองทั่วไปต่องบการเงินของกิจการที่ ใช้บริการ  

ซึ่ งการควบคุม ณ องค์กรที่ ให้บริการที่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีความสอดคล้อง

กันหรือไม่ ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการโดยปกติจะไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ว่า

การควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการมีความสอดคล้องกับค ารับรองที่ แฝงอยู่ในงบการเงินของ
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กิจการที่ ใช้บริการแต่ละราย ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการจะใช้ความเข้าใจลักษณะของ

ระบบขององค์กรที่ ให้บริการ รวมถึงการควบคุมและการบริการที่ ให้ในการระบุประเภทของ

ค ารับรองที่ เกี่ ยวข้องกบัการควบคุมนั้น 

• วัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดโดยองค์กรที่ ให้บริการมีความสมบูรณ์หรือไม่ วัตถุประสงค์

การควบคุมที่ สมบูรณ์ท าให้ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการทั่วไปที่ ใช้แม่บท เพื่ อประเมิน 

ผลกระทบของการควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการต่อค ารับรองที่ แฝงอยู่ในงบการเงินกิจการที่ ใช้

บริการได้ 

ก24. ขั้นตอนของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการเพื่ อก าหนดว่าระบบขององค์กรที่ ให้บ ริการได้น าไป

ปฏิบัติอาจคล้ายกับและปฏิบัติพร้อมไปกับขั้นตอนในการได้มาซึ่ งความเข้าใจระบบนั้น ขั้นตอนนั้น

อาจรวมถึงการติดตามรายการในระบบขององค์กรที่ ให้บริการ และในกรณีของรายงานประเภท 2 

การสอบถามอย่างเจาะจงเกี่ ยวกับความเปลี่ ยนแปลงในการควบคุม ซึ่ งน าไปปฏบิัติระหว่างงวดเวลา 

การเปล่ียนแปลง ซึ่ งมีความส าคัญต่อกิจการที่ ใช้บริการหรือผู้สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ 

ถูกรวมไว้ในค าอธบิายระบบขององค์กรที่ ให้บริการ 

การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัการออกแบบการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  23 และ 28(ข)) 

ก25. ในมุมมองของกิจการที่ ใช้บริการและผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ การควบคุมได้มีการ

ออกแบบอย่างเหมาะสมหากการควบคุมนั้นหรือเมื่ อรวมกับการควบคุมอื่ นเมื่ อได้มีการปฏิบัติและ

ให้ผลเป็นที่ พอใจ จะให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความผิดพลาดที่ มีสาระส าคัญไม่ว่า

เนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้รับการป้องกันหรือมีการตรวจพบและแก้ไข อย่างไรกต็าม 

องค์กรที่ ให้บริการและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการไม่ทราบถึงสถานการณ์ที่ แต่ละกิจการที่ ใช้

บริการใช้ก าหนดว่ามีความผิดพลาดจากการเบี่ ยงเบนของการควบคุมอย่างมีสาระส าคัญกบักจิการที่

ใช้บริการหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีขององค์กรผู้ให้บริการมีมุมมองว่าการควบคุมที่ มีการออกแบบ

อย่างเหมาะสม หากการควบคุมเฉพาะเร่ืองหรือกลุ่มของการควบคุมได้มีการปฏบิัติและให้ผลเป็นที่

น่าพอใจจะให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ใน

ค าอธบิายระบบขององค์กรที่ ให้บริการแล้ว 

ก26. ผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการอาจพิจารณาการใช้แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม หรือตารางการตัดสนิใจเพื่ อช่วยในการท าความเข้าใจการออกแบบการควบคุม 

ก27. การควบคุมอาจประกอบด้วยจ านวนของกิจกรรมที่ มารวมกันเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของ

การควบคุม ด้วยเหตุนี้ เมื่ อผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการประเมินว่ามีกจิกรรมที่ ไม่มีประสทิธผิล

ในการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมโดยเฉพาะ กิจกรรมอื่ นที่ มีอยู่อาจท าให้ผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ ให้บริการสรุปได้ว่าการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดได้ถูกออกแบบ 

อย่างเหมาะสม 
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การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเกีย่วกบัความมีประสิทธิผลของการควบคุม 

การประเมินความมีประสิทธิผลของการปฎิบติัตามการควบคมุ (อ้างถึงย่อหน้าที่  24) 

ก28. ในมุมมองของกิจการที่ ใช้บริการและผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ ใช้บริการ การควบคุมถือว่ามี

ประสิทธิผลในการน าไปปฏิบัติหากการควบคุมนั้นหรือเมื่ อรวมกับการควบคุมอื่ นให้ความเชื่ อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่าความผิดพลาดที่ มีสาระส าคัญ ไม่ว่าเนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ได้รับ

การป้องกันหรือมีการตรวจพบและแก้ไข อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ ให้บริการและผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการไม่ทราบถึงสถานการณ์ที่ แต่ละกิจการที่ ใช้บริการให้ข้อสรุปว่ามีความผิดพลาด

จากการเบี่ ยงเบนของการควบคุมอย่างมีสาระส าคัญกับกิจการที่ ใช้บริการหรือไม่ ดังนั้น  ในมุมมอง

ของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ การควบคุมถือว่ามีประสิทธิผลในการน าไปปฏิบัติหาก 

การควบคุมนั้นหรือเมื่ อรวมกับการควบคุมอื่ น ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าได้มีการบรรลุ

วัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการแล้ว ในกรณีที่

คล้ายกนัองค์กรที่ ให้บริการหรือผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการไม่อยู่ในสถานะที่ จะให้ข้อสรุปได้

ว่าความเบี่ ยงเบนของการควบคุมที่ ตรวจพบนั้นจะเป็นผลให้มีความผิดพลาดที่ มีสาระส าคัญใน

มุมมองของแต่ละกจิการที่ ใช้บริการ 

ก29. การได้มาซึ่ งความเข้าใจของการควบคุมที่ เพียงพอที่ จะให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของ  

การออกแบบการควบคุมไม่ใช่หลักฐานที่ เพียงพอเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการน าไปปฏิบัติ 

ยกเว้นมีการควบคุมอัตโนมัติบางเร่ือง ซึ่ งท าให้มีความสม ่าเสมอในการปฏิบัติการควบคุมตามที่ ถูก

ออกแบบและน าไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การได้มาซึ่ งสารสนเทศเกี่ ยวกับการน าการควบคุมด้วยมือ

ไปปฏิบัติ  ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งไม่ให้หลักฐานเกี่ ยวกับการน าการควบคุมไปใช้ในเวลาอื่ น   

อย่างไรกต็าม เนื่ องจากความสม า่เสมอสบืเนื่ องของการประมวลผลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ อให้ข้อสรุปว่ามีการออกแบบการควบคุมอัตโนมัติและ 

มีการน าไปใช้หรือไม่ อาจใช้เป็นหลักฐานว่าการควบคุมมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่

กับการประเมินของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ และการทดสอบการควบคุมอื่ น เช่น  

การควบคุมเกี่ ยวกบัการเปลี่ ยนแปลงชุดค าสั่งงาน 

ก30. เพื่ อประโยชน์ส าหรับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ใช้บริการ รายงานประเภท 2 โดยปกติครอบคลุม

ระยะเวลาขั้นต ่าหกเดือน ถ้าระยะเวลาน้อยกว่าหกเดือน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการอาจ

พิจารณาความเหมาะสมในการอธิบายเหตุผลส าหรับระยะเวลาที่ สั้นกว่าในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ในสถานการณ์ที่ อาจเป็นผลให้รายงานครอบคลุมระยะเวลา

น้อยกว่าหกเดือน รวมถึงเมื่ อ (ก) ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการได้รับงานใกล้วันที่ จะออก

รายงานการควบคุม (ข) องค์กรที่ ให้บริการ (หรือระบบ หรือชุดค าสั่งงานนั้น ๆ) มีการปฏิบัติ 

น้อยกว่าหกเดือน หรือ (ค) มีการเปล่ียนแปลงการควบคุมที่ ส าคัญและไม่เหมาะสมที่ จะรอให้ถึง

ระยะเวลาหกเดือนเพื่ อออกรายงาน หรือออกรายงานที่ ครอบคลุมระบบทั้งก่อนและหลังจาก 

การเปลี่ ยนแปลง 
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ก31. ขั้นตอนการควบคุมหนึ่ งอาจไม่ให้หลักฐานของการน าไปปฏิบัติที่ สามารถท าการทดสอบได้  

ในวันต่อ ๆ มา ดังนั้น ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการอาจเห็นความจ าเป็นที่ จะทดสอบความมี

ประสทิธผิลของขั้นตอนการควบคุมนั้นในเวลาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ ครอบคลุมตามรายงานนั้น 

ก32. ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม  

การควบคุมตลอดระยะเวลาแต่ละงวด ดังนั้น ผู้สอบบัญชีใช้หลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ ยวกับการปฏิบัติตามการควบคุมระหว่างงวดปัจจุบันในการแสดงความเห็น ความรู้ เกี่ ยวกับ

รายการเบี่ ยงเบนที่ พบในการปฏิบัติงานงวดก่อนอาจ (อย่างไรกต็าม) ท าให้ผู้สอบบัญชีขององค์กร

ที่ ให้บริการเพิ่ มขนาดและวิธกีารทดสอบระหว่างงวดปัจจุบัน 

การทดสอบการควบคุมทางออ้ม (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ข)) 

ก33. ในบางสถานการณ์ อาจมีความจ าเป็นในการหาหลักฐานเพื่ อสนับสนุนการปฏิบัติอย่างมีประสทิธผิล

ของการควบคุมทางอ้อม ตัวอย่างเช่น เมื่ อผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการตัดสินใจจะทดสอบ

ความมีประสิทธิผลของการสอบทานรายงานข้อผิดพลาดที่ มีรายละเอียดเกี่ ยวกับยอดขายที่ เกินกว่า

วงเงินสินเชื่ อที่ ได้รับอนุมัติ การสอบทานและกระบวนการติดตามที่ เกี่ ยวข้องจัดเป็นการควบคุมที่

เกี่ ยวข้องโดยตรงกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ การควบคุมต่อความถูกต้องของสารสนเทศ

ในรายงาน (ตัวอย่างเช่น การควบคุมทั่วไปเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ) ถูกอธิบายว่าเป็น  

การควบคุม “ทางอ้อม” 

ก34. เนื่ องจากความสม า่เสมอสบืเนื่ องของการประมวลผลเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานเกี่ ยวกับการน า

การควบคุมอัตโนมัติไปปฏิบัติ เมื่ อพิจารณาร่วมกับหลักฐานเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของ  

การน าไปปฏิบัติของการควบคุมทั่ วไปขององค์กรที่ ให้บ ริการ  (โดยเฉพาะ การควบคุม 

การเปลี่ ยนแปลง) อาจให้หลักฐานอย่างมากเกี่ ยวกบัประสทิธผิลของการน าการควบคุมไปปฏบิัติ 

วธีิการเลือกรายการมาทดสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ค) และ 27) 

ก35. วิธกีารที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการเลือกรายการมาทดสอบมีดังนี้  

(ก) การเลือกทุกรายการ (ตรวจสอบร้อยละร้อย) อาจเหมาะสมในการทดสอบการควบคุมที่

ปฏบิัติไม่สม ่าเสมอ ตัวอย่างเช่น รายไตรมาส หรือเมื่ อมีหลักฐานว่าการตรวจสอบร้อยละร้อย

มีประสทิธภิาพ 

(ข) การเลือกรายการแบบเฉพาะเจาะจง การเลือกนี้อาจเหมาะสมในกรณีที่ การตรวจสอบร้อยละร้อย

ไม่มีประสิทธิภาพและการเลือกตัวอย่างอาจไม่มีประสิทธิผล (ท าให้ต้องเลือกรายการจ านวน

มากจากประชากร) ตัวอย่างเช่น การควบคุมที่ น ามาปฏบิัติเดือนละคร้ังหรือสปัดาห์ละคร้ัง 

(ค) การเลือกตัวอย่าง การเลือกนี้อาจเหมาะสมกบัการทดสอบการควบคุมที่ มีความถี่ ในลักษณะที่

เหมือนกนัและมีหลักฐานประกอบการปฏบิัติงานในระบบ 

ก36. ในขณะที่ การเลือกรายการแบบเฉพาะเจาะจงจะเป็นวิธีการได้มาซึ่ งหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  

แต่การเลือกนี้ ไม่ใช่การเลือกเพื่ อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง ผลของขั้นตอนการปฎิบัติงานนี้ ใช้กับรายการที่

เลือกแต่ไม่สามารถใช้ประมาณประชากรทั้งหมด การเลือกรายการแบบเฉพาะเจาะจงไม่ให้หลักฐาน
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เกี่ ยวกับประชากรที่ เหลืออยู่ อีกนัยหนึ่ งการเลือกตัวอย่างถูกออกแบบเพื่ อให้สามารถสรุปผล

เกี่ ยวกบัประชากรทั้งหมดจากเกณฑก์ารทดสอบตัวอย่างที่ ถูกเลือก 

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

การไดม้าซึง่ความเขา้ใจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  30) 

ก37. ส่วนงานตรวจสอบภายในอาจรับผิดชอบในการวิเคราะห์  การประเมินค่า การให้ความเชื่ อมั่น  

การให้ค าแนะน า และข้อมูลอื่ นให้กับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ส่วนงานตรวจสอบ

ภายในขององค์กรที่ ให้บริการอาจท ากิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับควบคุมภายในขององค์กรที่ ให้บริการ  

หรือกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการบริการและระบบ (ซึ่ งรวมถึงการควบคุม) ซึ่ งองค์กรที่ ให้บริการ 

มีให้กบักจิการที่ ใช้บริการ 

การก าหนดวา่จะใชผ้ลงานของผูต้รวจสอบภายในหรือไม่และใชเ้พียงใด (อ้างถึงย่อหน้าที่  33) 

ก38. ในการก าหนดผลกระทบที่ วางแผนไว้จากการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับลักษณะ 

ระยะเวลา หรือขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ผู้สอบบัญชีจะต้อง

พิจารณาถึงเร่ืองซ่ึงอาจมีความจ าเป็นในขั้นตอนที่ แตกต่างหรือมีต้นทุนที่ ต า่กว่าต่อไปนี้  

• ลักษณะและขอบเขตของงานที่ เฉพาะเจาะจงที่ ปฏบิัติ หรือ ที่ จะปฏบิัติโดยผู้ตรวจสอบภายใน

นั้นค่อนข้างจ ากดั 

• ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ ยวข้องกับการควบคุม ซึ่ งมีความส าคัญน้อยกว่าต่อข้อสรุป

ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 

• งานที่ ปฏิบัติ หรือ ที่ จะปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในต้องการดุลยพินิจที่ เป็นรูปธรรมหรือ

ซับซ้อน 

การใชผ้ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  34) 

ก39. ลักษณะ ระยะเวลา หรือขอบเขตกระบวนการของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการเกี่ ยวกบัผลงาน

ที่ เฉพาะเจาะจงของผู้ตรวจสอบภายในขึ้นอยู่กับการประเมินความส าคัญของผลงานนั้นต่อข้อสรุป

โดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ (ตัวอย่างเช่น ความมีนัยส าคัญของความเสี่ ยงซึ่ งการควบคุม

ที่ ทดสอบนั้นพยายามลด) การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายในและการประเมินผลงานที่

เฉพาะเจาะจงของผู้ตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการประเมินรวมถึง 

• การตรวจสอบรายการที่ ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบแล้ว 

• การตรวจสอบรายการอื่ นที่ คล้ายกนั 

• การสงัเกตการณ์ขั้นตอนการปฏบิัติงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

ผลกระทบต่อรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  36-37) 

ก40. โดยไม่ค านึงถึงระดับของความเป็นอิสระและความเที่ ยงธรรมของหน้าที่ งานการตรวจสอบภายใน 

หน้าที่ งานนั้นไม่อิสระจากองค์กรที่ ให้บริการตามข้อก าหนดของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ
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ในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นใน

รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของตนเองแต่เพียงผู้ เดียว และความรับผิดชอบนั้นไม่ได้ถูกลดลงโดยที่

ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ก41. ค าอธิบายการท างานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการน ามาใช้

อาจแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

•  โดยรวมข้อความแนะน าเกี่ ยวกับค าอธิบายของการทดสอบการควบคุมที่ แสดงให้เห็นถึง

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ ใช้ในการทดสอบการควบคุม 

•  การกระจายของการทดสอบแต่ละการทดสอบของการตรวจสอบภายใน 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  38 และ 40) 

ก42. หนังสอืรับรองที่ เป็นลายลักษณ์อกัษรที่ ถูกก าหนดในย่อหน้าที่  38 ถูกแยกต่างหากจาก(เพิ่ มเติมขึ้น

จาก) ข้อความขององค์กรที่ ให้บริการ ซึ่ งถูกให้ค าจ ากดัความในย่อหน้าที่  9(ฒ) 

ก43. หากองค์กรที่ ให้บริการจัดหาหนังสือรับรองที่ เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ ถูกร้องขอตามย่อหน้าที่  

38(ค) ของมาตรฐานฉบับนี้  อาจเป็นการเหมาะสมที่ ความเหน็ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการจะ

ถูกเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัย่อหน้าที่  55(ง) ของมาตรฐานฉบับนี้  

ขอ้มูลอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  42) 

ก44. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก าหนดให้ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการไม่เกี่ ยวข้องกับ

สารสนเทศ ซึ่ งผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการเชื่ อว่าสารสนเทศเหล่านั้น 

(ก) มีข้อผิดพลาดหรือแสดงรายการที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในสาระส าคัญ 

(ข) มีข้อความหรือสารสนเทศที่ ถูกตกแต่งอย่างไม่ระมัดระวัง หรือ 

(ค) ละเว้นหรือท าให้ไม่ชัดเจน ซึ่ งสารสนเทศนั้นถูกก าหนดว่าหากมีการละเว้นหรือการท าให้ 

ไม่ชัดเจนนั้นอาจขัดต่อข้อเทจ็จริง14 

ถ้าข้อมูลอื่ นซึ่ งรวมถึงเอกสารที่ ระบุถึงค าอธิบายระบบขององค์กรที่ ให้บริการและรายงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ ระบุถึงข้อมูลที่ สื่ อถึงอนาคต เช่น แผนฟ้ืนฟู

หรือแผนฉุกเฉิน หรือแผนปรับปรุงระบบซึ่ งจะกล่าวถึงความเบี่ ยงเบนที่ ระบุไว้ในรายงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ หรือการกล่าวอ้างถึงลักษณะการส่งเสริม 

การขายซึ่ งไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการอาจขอให้ลบ

หรือแก้ไขข้อมูลนั้น 

 

14
  อ่านย่อหน้าที่  110.2 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ( IESBA 

Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลังด าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงเร่ืองนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 
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ก45. หากองค์กรที่ ให้บริการปฏิเสธที่ จะละเว้นหรือแก้ไขสารสนเทศอื่ น การกระท าเพิ่ มเติมที่ เหมาะสม

รวมถึง 

•  การขอให้องค์กรที่ ให้บริการปรึกษากบัที่ ปรึกษาทางกฎหมายเกี่ ยวกบัการกระท าที่ เหมาะสม 

•  การอธบิายความไม่สอดคล้องหรือการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ มีสาระส าคัญในรายงาน

ที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

•  การงดเว้นการออกรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นจนกว่าเรื่ องดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข 

•  การถอนตัวจากงาน 

การจัดท าเอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  51) 

ก46. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 (หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ น หรือข้อก าหนดในกฎหมาย

หรือกฎระเบียบ ซึ่ งอย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1) ก าหนดให้

ส านักงานต้องก าหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ ยวกับการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบให้สมบูรณ์อย่าง

ทันท่วงที15 ความเหมาะสมของก าหนดระยะเวลาในการรวบรวมแฟ้มการตรวจสอบสุดท้ ายให้

สมบูรณ์โดยทั่วไปแล้วไม่เกนิ 60 วัน หลังจากวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ16 

การจัดท ารายงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รที่ใหบ้ริการ 

เน้ือหาของรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  53) 

ก47. ตัวอย่างแสดงรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีที่ ให้บริการ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับข้อความของ

องค์กรที่ ให้บริการแสดงไว้ในภาคผนวก 1 และ 2 

ผูใ้ชข้อ้มูลและวตัถุประสงค์ของรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มั่นของผูส้อบบัญชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  53(จ)) 

ก48. เกณฑ์ที่ ใช้ในงานที่ รายงานต่อการควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการเกี่ ยวเนื่ องกับวัตถุประสงค์ในการให้

สารสนเทศเกี่ ยวกับระบบขององค์กรที่ ให้บริการ (รวมถึงการควบคุม) แก่ผู้ซึ่ งมีความเข้าใจเกี่ ยวกับ

ระบบที่ ใช้ในการรายงานทางการเงินโดยองค์กรที่ ใช้บริการเท่านั้น และเป็นไปตามที่ กล่าวในรายงาน

ที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ นอกจากนั้นผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่

ให้บริการอาจพิจารณาเห็นสมควรที่ จะรวมถ้อยค าที่ เฉพาะเจาะจงเพื่ อจ ากัดการเผยแพร่รายงานที่

ให้ความเชื่ อมั่นไปยังผู้ใช้อื่ นนอกเหนือจากผู้ใช้ข้อมูล (เกี่ ยวกับการใช้งานโดยผู้ใช้อื่ น) หรือ การใช้

รายงานเพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น 

ค าอธิบายการทดสอบการควบคมุ (อ้างถึงย่อหน้าที่  54) 

ก49. ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของการทดสอบการควบคุมในรายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีของ

องค์กรที่ ให้บริการอาจช่วยผู้อ่านหากผู้สอบบัญชีรวมเร่ืองต่อไปนี้  

 

15
  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้า 45 

16  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้า ก54 
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•  ผลของการทดสอบทั้งหมดซึ่ งตรวจพบรายการเบี่ ยงเบน ถึงแม้ว่าการควบคุมอื่ นที่ ระบุอาจท า

ให้ผู้สอบบัญชีที่ ให้บริการสรุปได้ว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ เกี่ ยวเนื่ องหรือ 

การควบคุมที่ ทดสอบถูกเอาออกจากค าอธบิายระบบขององค์กรที่ ให้บริการในเวลาต่อมา 

•  สารสนเทศเกี่ ยวกับปัจจัยที่ เป็นเหตุผลส าหรับรายการเบี่ ยงเบนที่ ตรวจพบ จากลักษณะและ

วิธทีี่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการตรวจพบปัจจัยดังกล่าว 

ความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป (อ้างถึงย่อหน้าที่  55) 

ก50. ตัวอย่างส่วนประกอบของรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชีของกจิการ

ที่ ให้บริการแสดงไว้ในภาคผนวก 3 

ก51. ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการแสดงความเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็น 

ผู้สอบบัญชีอาจอธิบายเกณฑ์ในการในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นที่ เปล่ียนแปลงไปเกี่ ยวกับ

เหตุผลส าหรับเร่ืองต่าง ๆ ซึ่ งผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการได้ทราบ ซึ่ งก าหนดให้เปล่ียนแปลง

ความเหน็ และผลกระทบจากเร่ืองข้างต้น 

ก52. เมื่ อมีการไม่แสดงความเห็นอันเนื่ องมาจากการถูกจ ากัดขอบเขต การระบุขั้นตอนหรือการรวมเอา

ค าอธิบายเกี่ ยวกับลักษณะของงานที่ ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการท านั้นถือว่าไม่เหมาะสม  

การกระท าดังกล่าวอาจสร้างความคลุมเครือให้กบัการไม่แสดงความเหน็ 

ความรบัผิดชอบในการสือ่สารอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  56) 

ก53. การกระท าที่ เหมาะสมเพื่ อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  56 (หากไม่ขัดต่อกฎหมาย

หรือข้อบังคับ) รวมถึง 

• การได้มาซึ่ งค าปรึกษาทางกฎหมายเกี่ ยวกบัผลของการกระท าที่ แตกต่างกนั 

• การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลขององค์กรที่ ให้บริการ 

• การพิจารณาว่าต้องสื่ อสารกับบุคคลที่ สามหรือไม่ (เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง อาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ ให้บริการรายงานต่อหน่วยงาน

ก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสม หรือผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ 17 หรือก าหนด 

ความรับผิดชอบในการรายงานซึ่ งอาจจ าเป็นในสถานการณ์นั้น) 

• การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ หรือ 

การเพิ่ มวรรคอธบิาย 

• การถอนตัวจากงานตรวจสอบ 

 

17  อ่านย่อหน้าที่  225.44-225.48 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่ องนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 37 TSAE 3402 

ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก47) 

ตวัอย่าง ขอ้ความขององคก์รท่ีใหบ้ริการ 

ตัวอย่างข้อความขององค์กรที่ ให้บริการนี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่ได้มุ่งเพื่ อให้ครอบคลุมหรือใช้ได้กับ

ทุกสถานการณ์ 

ตวัอย่าง 1  ขอ้ความประเภท 2 ส าหรบัองคก์รที่ใหบ้ริการ 

ข้อความขององค์กรที่ ให้บริการ 

ค าอธิบายประกอบที่ ได้ รับการจัดท าส าหรับลูกค้าผู้ ซึ่ งใช้ [ประเภทหรือชื ่อของระบบ] ระบบและ 

ผู้สอบบัญชีของลูกค้า ซึ่ งมีความเข้าใจอย่างเพียงพอในการพิจารณาค าอธบิาย และสารสนเทศอื่ น ซึ่ งรวมถึง

สารสนเทศเกี่ ยวกับการควบคุม ซึ่ งใช้ปฏิบัติโดยลูกค้าเอง เมื่ อประเมินความเสี่ ยงที่ มีสาระส าคัญใน 

การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินของลูกค้า [ชือ่องค์กร] ให้การรับรองว่า 

(ก) ค าอธิบายประกอบที่ หน้า [ขข - คค] แสดงอย่างถูกต้องตามควรของระบบ [ประเภท หรือชือ่ของ

ระบบ] เพื่ อใช้ในการประมวลผลรายการของลูกค้าตลอดช่วงเวลา[วนัที]่ ถึง [วนัที]่ เกณฑ์ที่ ใช้ใน

การให้ข้อความคือค าอธบิายประกอบดังนี้  

(1) การแสดงว่าระบบได้รับการออกแบบและน าไปปฏบิัติอย่างไร รวมถึง 

•  ประเภทของบริการที่ ให้ รวมถึง (กรณีที่ เหมาะสม) ประเภทของรายการที่ ประมวลผล 

•  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ ท าด้วยมือ 

ซึ่ งรายการทั้งหลายได้เกิดขึ้น การบันทึกบัญชี การประมวลผล การแก้ไขที่ จ าเป็นและ

การโอนย้ายรายการเพื่ อท ารายงานแสดงต่อลูกค้า 

•  บันทกึรายการบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง ข้อมูลสนับสนุนและบัญชีเฉพาะที่ ใช้กบัการเกิดรายการ 

การบันทกึรายการ การประมวลผล และการรายงานรายการ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลที่

ไม่ถูกต้องและการโอนย้ายรายการเพื่ อท ารายงานแสดงต่อลูกค้า 

•  วิธทีี่ ระบบรวบรวมเหตุการณ์และเงื่ อนไขที่ มีความส าคัญ นอกเหนือจากรายการ 

•  กระบวนการที่ ใช้ในการจัดเตรียมรายงานเพื่ อลูกค้า 

•  วัตถุประสงค์การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องและการควบคุมที่ ออกแบบเพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์

เหล่านั้น 

• การควบคุมที่ ถูกสมมติ (ในการออกแบบระบบ) จะมีการใช้ปฏิบัติโดยกิจการที่ ใช้

บริการและซึ่ ง (มีความเป็นที่ จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ซึ่ งแสดงไว้ใน

ค าอธิบายประกอบ) ถูกระบุในค าอธิบายร่วมกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ เฉพาะ 

เจาะจง ซึ่ งไม่สามารถบรรลุได้โดยล าพัง 
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•  ลักษณะอื่ นของสภาพแวดล้อมของการควบคุม  กระบวนการประเมินความเสี่ ยง ระบบ

สารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง) การติดต่อสื่ อสาร กิจกรรม 

การควบคุมและการควบคุมที่ ใช้ติดตามผล ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการประมวลผลและ 

การรายงานรายการของลูกค้า 

(2) การรวมรายละเอียดที่ เกี่ ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงของระบบขององค์กรที่ ให้บริการระหว่าง 

[วนัที]่ ถึง [วนัที]่ 

(3) การไม่ละเว้นหรือท าให้บิดเบือนข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับขอบเขตของระบบที่ อธิบาย ในขณะที่

ค าอธิบายได้ถูกจัดท าขึ้นตามความต้องการทั่วไปของลูกค้าที่ ใช้และผู้สอบบัญชีของลูกค้านั้น 

ดังนั้น อาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ ลูกค้าแต่ละรายอาจพิจารณาว่ามีความส าคัญต่อ

สภาพแวดล้อมของตน 

(ข) การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไ ว้ในค าอธิบายประกอบได้รับ 

การออกแบบอย่างเหมาะสมและน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถึง 

[วนัที]่ เกณฑท์ี่ ใช้ในการให้ข้อความมีดังนี้  

(1) ความเสี่ ยงซึ่ งคุกคามการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ แสดงไว้ในค าอธบิายได้ถูกระบุ 

(2) การควบคุมที่ ระบุ (หากได้รับการปฏิบัติตามที่ อธิบายไว้) ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

ซึ่ งความเสี่ ยงเหล่านั้นไม่ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ แสดงไว้ 

(3) การควบคุมได้ถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอตามที่ ได้รับออกแบบไว้ รวมถึงการควบคุมใน 

ระบบมือได้ถือปฏิบัติโดยบุคลากรซึ่ งมีความรู้ความสามารถที่ เหมาะสมและได้รับอนุญาต

ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถึง [วนัที]่ 

 

ตวัอย่าง 2  ขอ้ความประเภท 1 ส าหรบัองคก์รที่ใหบ้ริการ 

ค าอธิบายประกอบที่ ได้รับการจัดท าส าหรับลูกค้าผู้ซึ่ งใช้ [ประเภทหรือชือ่ของระบบ] ระบบและผู้สอบบัญชี

ของลูกค้าซึ่ งมีความเข้าใจอย่างเพียงพอในการพิจารณาค าอธิบาย และสารสนเทศอื่ น ซึ่ งรวมถึงสารสนเทศ

เกี่ ยวกับการควบคุม ซึ่ งใช้ปฏิบัติโดยลูกค้าเอง เมื่ อได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง

กบัการจัดท ารายงานทางการเงินของลูกค้า [ชือ่องค์กร] ให้การรับรองว่า 

(ก) ค าอธบิายประกอบที่ หน้า [ขข - คค] ของระบบแสดงอย่างถูกต้องตามควรของระบบ [ประเภทหรือ

ชือ่ของระบบ] ที่ ประมวลผลรายการของลูกค้า ณ [วนัที]่ เกณฑ์ที่ ใช้ในการให้ข้อความคือค าอธิบาย

ประกอบดังนี้  

(1) การแสดงว่าระบบได้รับการออกแบบและน าไปปฏบิัติอย่างไร รวมถึง 

•  ประเภทของบริการที่ ให้ รวมถึง (กรณีที่ เหมาะสม) ประเภทของรายการที่ ประมวลผล 

•  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ ท าด้วยมือ  

ซึ่ งรายการทั้งหลายได้เกิดขึ้น การบันทึกบัญชี การประมวลผล การแก้ไขที่ จ าเป็นและ

การโอนย้ายรายการเพื่ อท ารายงานแสดงต่อลูกค้า 
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•  บันทกึรายการบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง ข้อมูลสนับสนุนและบัญชีเฉพาะที่ ใช้กบัการเกิดรายการ 

การบันทกึรายการ การประมวลผล และการรายงานรายการ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลที่

ไม่ถูกต้องและการโอนย้ายรายการเพื่ อท ารายงานแสดงต่อลูกค้า 

•  วิธทีี่ ระบบรวบรวมเหตุการณ์และเงื่ อนไขที่ มีความส าคัญ นอกเหนือจากรายการ 

•  กระบวนการที่ ใช้ในการจัดเตรียมรายงานเพื่ อลูกค้า 

•  วัตถุประสงค์การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องและการควบคุมที่ ออกแบบเพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์

เหล่านั้น 

•  การควบคุมที่ ถูกสมมติ (ในการออกแบบระบบ) จะมีการใช้ปฏิบัติโดยกิจการที่ ใช้

บริการและซึ่ ง (มีความเป็นที่ จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ซึ่ งแสดงไว้ใน

ค าอธิบายประกอบ) ถูกระบุ ในค าอธิบายร่วมกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่

เฉพาะเจาะจงซึ่ งไม่สามารถบรรลุได้โดยล าพัง 

•  ลักษณะอื่ นของสภาพแวดล้อมของการควบคุม  กระบวนการประเมินความเสี่ ยง ระบบ

สารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง) การติดต่อสื่ อสาร กิจกรรม 

การควบคุม และการควบคุมที่ ใช้ติดตามผล ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการประมวลผลและ 

การรายงานรายการของลูกค้า 

(2) การไม่ละเว้นหรือท าให้บิดเบือนข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับขอบเขตของระบบที่ อธิบาย ในขณะที่

ค าอธิบายได้ถูกจัดท าขึ้นตามความต้องการทั่วไปของลูกค้าที่ ใช้และผู้สอบบัญชีของลูกค้านั้น 

ดังนั้น อาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ ลูกค้าแต่ละรายอาจพิจารณาว่ามีความส าคัญต่อ

สภาพแวดล้อมของตน 

(ข) การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบายประกอบได้รับ  

การออกแบบอย่างเหมาะสม ณ [วนัที]่ เกณฑท์ี่ ใช้ในการให้ข้อความมีดังนี้  

(1) ความเสี่ ยงซึ่ งคุกคามการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ แสดงไว้ในค าอธบิายได้ถูกระบุ 

(2) การควบคุมที่ ระบุ (หากได้รับการปฏิบัติตามที่ อธิบายไว้) ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

ซึ่ งความเสี่ ยงเหล่านั้นไม่ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ แสดงไว้  
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก47) 

ตวัอย่าง รายงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รที่ใหบ้ริการ 

ตัวอย่างของรายงานให้ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบญชีขององค์กรที่ ให้บริการนี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น  

ไม่ได้มุ่งให้ครอบคลุมหรือใช้ได้ทุกสถานการณ์ 

ตวัอย่าง 1  รายงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รที่ใหบ้ริการประเภท 2 

         รายงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีต่อค าอธิบายเกีย่วกบัการควบคุมการออกแบบ

และการใชป้ฏิบติัของการควบคุมอย่างมีประสิทธิผล 

เสนอ องค์กรที่ ให้บริการ กขค 

ขอบเขต 

ข้าพเจ้าได้ตกลงรับงานในการรายงานต่อค าอธิบายระบบ [ประเภท หรือชื ่อของระบบ] ขององค์กรที่

ให้บริการในหน้า [ขข - คค] ส าหรับการประมวลผลรายการของลูกค้าตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถึง 

[วนัที]่ (ค าอธิบาย) และต่อการออกแบบและการน าไปปฏิบัติของการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์

การควบคุมที่ แสดงไว้ในค าอธบิาย1 

ความรบัผิดชอบขององค์กรทีใ่หบ้ริการ กขค 

องค์กรที่ ให้บริการ กขค รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอค าอธิบายตามข้อความที่ ให้ไว้ในหน้า [กก] 

รวมทั้งความครบถ้วน ความถูกต้อง และวิธีการน าเสนอค าอธิบายและข้อความ การให้บริการดังกล่าว 

ในค าอธิบายครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ และการออกแบบ การน าไปใช้ปฏิบัติของ

การควบคุมอย่างมีประสทิธผิลเพื่ อที่ จะบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ 

ความเป็นอิสระและการควบคมุคณุภาพของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณเกี่ ยวกับความเป็นอสิระและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่ น

ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณและคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ ก าหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งใช้เป็นหลักเกณฑ์พื้ นฐานส าหรับความซื่ อสัตย์สุจริต ความเที่ ยงธรรม ความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพ 

ส านักงานของข้าพเจ้าปฏบิัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  12 และด ารงไว้ซึ่ งระบบการควบคุม

คุณภาพที่ สมบูรณ์รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ ได้รับการบันทึกไว้เกี่ ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ทางจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ และ กฎหมายและข้อก าหนดของข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

 

1
 ถ้าบางส่วนของค าอธิบายไม่รวมในขอบเขตของงานตรวจสอบ ให้ระบุอย่างชัดเจนในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

2
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และ 

งานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อค าอธิบาย และต่อการออกแบบและการน าไปใช้

ปฏิบัติการควบคุมที่ เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบายดังกล่าวขององค์กรที่

ให้บริการ กขค ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3402 

“รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ ใ ห้บริการ” ที่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

ซึ่ งก าหนดให้ข้าพเจ้าวางแผนและปฏิบัติงานเพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างมี สมเหตุสมผลว่าค าอธิบาย

ดังกล่าวแสดงโดยถูกต้องตามที่ ควร และการควบคุมมีการออกแบบอย่างเหมาะสมและน าไปปฏบิัติอย่างมี

ประสทิธผิลในสาระส าคัญ  

งานให้ความเชื่ อมั่นต่อค าอธิบาย การออกแบบ และการน าไปใช้ปฏิบัติของการควบคุมอย่างมีประสทิธิผล

ที่ องค์กรที่ ให้บริการเกี่ ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติงานเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานเกี่ ยวกับการเปิดเผยใน

ค าอธิบายระบบ การออกแบบ และการน าไปใช้ปฏิบัติของการควบคุมอย่างมีประสิทธิ ผลที่ องค์กรที่

ให้บริการ วิธีการปฏิบัติงานที่ เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ  รวมถึง 

การประเมินความเสี่ ยงที่ ค าอธบิายดังกล่าวจะไม่แสดงอย่างถูกต้องตามควร และการควบคุมดังกล่าวไม่ได้

มีการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ได้น าไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า

รวมถึงการทดสอบการน าไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลของการควบคุมที่ ข้าพเจ้าคิดว่าจ าเป็นในการให้

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การควบคุมได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบาย งานที่ ให้

ความเชื่ อมั่นประเภทนี้ รวมถึงการประเมินการน าเสนอค าอธิบายโดยรวมและความเหมาะสมของ

วัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ดังกล่าว และความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ ก าหนดโดยองค์กรที่ ให้บริการและได้

อธบิายไว้ในหน้า [กก] 

ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานที่ ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ขอ้จ ากดัของการควบคมุภายในทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการ 

เนื่ องจากค าอธิบายขององค์กรที่ ให้บริการ XYZ ได้รับการจัดท าขึ้นตามความต้องการทั่วไปของลูกค้าที่ ใช้

และผู้สอบบัญชีของลูกค้านั้น ดังนั้น อาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ ลูกค้าแต่ละรายอาจพิจารณาว่า 

มีความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมของตน และเนื่ องจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว  การควบคุมที่ องค์กรที่

ให้บริการอาจไม่ป้องกันหรือตรวจพบข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในการประมวลผลหรือรายงานรายการ

ทั้งหมด นอกจากนั้นการคาดการณ์ของการประเมินประสิทธิผลในงวดอนาคตขึ้ นอยู่กับความเสี่ ยงที่  

การควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการอาจไม่เพียงพอหรือล้มเหลว 

ความเห็น 

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่บนพื้นฐานของเร่ืองต่างๆ ที่ ระบุในรายงานนี้  หลักเกณฑท์ี่ ข้าพเจ้าใช้ในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] ความเหน็ของข้าพเจ้าในสาระส าคัญมีดังนี้  

(ก) ค าอธิบายแสดงอย่างถูกต้องตามที่ ควร ว่าระบบ [ประเภท หรือชื่ อของระบบ] ได้มีการออกแบบ 

และน าไปใช้ปฏบิัติตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถึง [วนัที]่ 
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(ข) การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบายได้มีการออกแบบ 

อย่างเหมาะสมตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ [วนัที]่ ถึง [วนัที]่ 

(ค) ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมที่ จ าเป็นในการให้ความเชื่ อมั่นอย่างมีสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบายได้บรรลุผล มีการใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงเวลา 

[วันที่ ] ถึง [วันที่ ] 

ค าอธิบายการทดสอบการควบคมุ 

การทดสอบการควบคุมที่ ก าหนดได้มีการทดสอบลักษณะ เวลา และผลของการทดสอบได้แสดงในหน้า 

[ออ-ฮฮ] 

ผูใ้ชข้อ้มูลและวตัถปุระสงค์ 

รายงานและค าอธบิายของการทดสอบการควบคุมในหน้า [ออ-ฮฮ] นี้  รวมทั้งข้อมูลอื่ นและข้อมูลเกี่ ยวกับ

การควบคุมที่ กระท าโดยลูกค้าเอง จัดท าเฉพาะเพื่ อลูกค้าผู้ ใช้ระบบ [ประเภท หรือชื่ อของระบบ] ของ

องค์กรที่ ให้บริการ กขค และเพื่ อผู้สอบบัญชีของลูกค้าเหล่านั้น ซึ่ งเป็นผู้มีความเข้าใจอย่างเพียงพอใน 

การพิจารณา เมื่ อประเมินความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ

รายงานทางการเงินของลูกค้า 

 

 

 

[ลายเซ็นของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

[วนัทีข่องรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

 

 

ตวัอย่าง 2  รายงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รที่ใหบ้ริการประเภท 1 

  รายงานที่ให้ความเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีต่อค าอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมและ 

 การออกแบบ 

เสนอ องค์กรที่ ให้บริการ กขค 

ขอบเขต 

ข้าพเจ้าได้ตกลงรับงานในการรายงานต่อค าอธิบายระบบ [ประเภท หรือชื ่อของระบบ] ขององค์กรที่

ให้บริการในหน้า [ขข - คค] ส าหรับการประมวลผลรายการของลูกค้า ณ [วนัที]่ (ค าอธิบาย) และต่อ 

การออกแบบการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัวัตถุประสงค์การควบคุมที่ แสดงไว้ในค าอธบิาย3 

 

3
 ถ้าบางส่วนของค าอธิบายไม่รวมในขอบเขตของงานตรวจสอบ ให้ระบุอย่างชัดเจนในรายงานให้ความเชื่ อมั่น 
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ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ เกี่ ยวกับการใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลของการควบคุมที่ แสดงไว้

ในค าอธบิาย ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเหน็ต่อเร่ืองดังกล่าวได้ 

ความรบัผิดชอบขององค์กรทีใ่หบ้ริการ กขค 

องค์กรที่ ให้บริการ กขค รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอค าอธิบายตามข้อความที่ ให้ไว้ในหน้า [กก] 

รวมทั้งความครบถ้วน ความถูกต้อง และวิธีการน าเสนอค าอธิบายและข้อความ การให้บริการดังกล่าวใน

ค าอธิบายครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ และการออกแบบ การน าไปใช้ปฏิบัติของ  

การควบคุมอย่างมีประสทิธผิลเพื่ อที่ จะบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ 

ความเป็นอิสระและการควบคมุคณุภาพของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณเกี่ ยวกับความเป็นอสิระและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่ น

ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณและคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ ก าหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งใช้เป็นหลักเกณฑ์พื้ นฐานส าหรับความซื่ อสัตย์สุจริต ความเที่ ยงธรรม ความรู้

ความสามารถทางวชิาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพ 

ส านักงานของข้าพเจ้าปฏบิัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  14 และด ารงไว้ซึ่ งระบบการควบคุม

คุณภาพที่ สมบูรณ์รวมถึงนโยบายและวิธปีฏิบัติที่ ได้รับการบันทกึไว้เกี่ ยวกบัการปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง

จรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ และ กฎหมายและข้อก าหนดของข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อค าอธิบาย และต่อการออกแบบและการน าไปใช้

ปฏิบัติการควบคุมที่ เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบายดังกล่าวขององค์กรที่

ให้บริการ กขค ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3402 “รายงาน

ที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการ” ที่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งก าหนดให้ข้าพเจ้า

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างมีสมเหตุสมผลว่าค าอธิบายดังกล่าวแสดงโดยถูกต้อง

ตามที่ ควร และการควบคุมมีการออกแบบอย่างเหมาะสมและน าไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลใน

สาระส าคัญ  

งานให้ความเชื่ อมั่นต่อค าอธิบาย การออกแบบของการควบคุมที่ องค์กรที่ ให้บริการเกี่ ยวข้องกับวิธีการ

ปฏิบัติงานเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานเกี่ ยวกับการเปิดเผยในค าอธิบายระบบ การออกแบบ ของการควบคุมที่

องค์กรที่ ให้บริการ วิธีการปฏิบัติงานที่ เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ ให้บริการ  

รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงที่ ค าอธิบายดังกล่าวจะไม่แสดงอย่างถูกต้องตามควร และการควบคุมดังกล่าว

ไม่ได้มีการออกแบบอย่างเหมาะสม งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นประเภทนี้ รวมถึงการประเมินการน าเสนอ

ค าอธิบายโดยรวมและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ดังกล่าว และความเหมาะสมของเกณฑ์ที่

ก าหนดโดยองค์กรที่ ให้บริการและได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] 

 

4
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และ

งานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” 
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ดังที่ กล่าวไว้ในวรรคก่อน ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ เกี่ ยวกับการใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

ของการควบคุมที่ แสดงไว้ในค าอธบิาย ดังนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเหน็ต่อเร่ืองดังกล่าวได้ 

ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานที่ ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ขอ้จ ากดัของการควบคมุภายในทีอ่งค์กรทีใ่หบ้ริการ 

เนื่ องจากค าอธิบายขององค์กรที่ ให้บริการ XYZ ได้จัดท าขึ้นตามความต้องการทั่วไปของลูกค้าที่ ใช้และ

ผู้สอบบัญชีของลูกค้านั้น ดังนั้น อาจไม่รวมถึงทุกลักษณะของระบบที่ ลูกค้าแต่ละรายอาจพิจารณาว่า 

มีความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมของตน และเนื่ องจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว การควบคุมที่ องค์กรที่

ให้บริการอาจไม่ป้องกันหรือตรวจพบข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในการประมวลผลหรือรายงานรายการ

ทั้งหมด  

ความเห็น 

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่บนพื้ นฐานของเร่ืองต่างๆ ที่ ระบุในรายงานนี้  เกณฑ์ที่ ข้าพเจ้าใช้ในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้าได้อธบิายไว้ในหน้า [กก] ความเหน็ของข้าพเจ้าในสาระส าคัญมีดังนี้  

(ก) ค าอธิบายแสดงอย่างถูกต้องตามที่ ควร ว่าระบบ [ประเภท หรือชื่ อของระบบ] ได้มีการออกแบบ 

และน าไปใช้ปฏบิัติ ณ [วนัที]่ 

(ข) การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่ ก าหนดไว้ในค าอธิบายได้มีการออกแบบอย่าง

เหมาะสม ณ [วนัที]่ 

ผูใ้ชข้อ้มูลและวตัถปุระสงค์ 

รายงานนี้  รวมทั้งข้อมูลอื่ นและข้อมูลเกี่ ยวกบัการควบคุมที่ กระท าโดยลูกค้าเอง จัดท าเฉพาะเพื่ อลูกค้าผู้ใช้

ระบบ [ประเภท หรือชื่ อของระบบ] ขององค์กรที่ ให้บริการ กขค และเพื่ อผู้ สอบบัญชีของลูกค้าเหล่านั้นซึ่ ง

เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างเพียงพอในการพิจารณา เมื่ อได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศที่

เกี่ ยวข้องกบัการรายงานทางการเงินของลูกค้า 

 

 

 

[ลายเซ็นของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

[วนัทีข่องรายงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ] 
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ภาคผนวก 3 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก50) 

ตวัอย่างรายงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ของผูส้อบบญัชีขององคก์รผูใ้หบ้ริการที่มีการปรบัเปลีย่น 

ตัวอย่างของการปรับเปล่ียนรายงานนี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่ ได้มุ่งให้ครอบคลุมและใช้ได้กับ 

ทุกสถานการณ์ รายงานเหล่านี้มีรูปแบบพื้นฐานมาจากตัวอย่างรายงานในภาคผนวก 2 

ตวัอย่าง 1  ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ค าอธิบายระบบขององคก์รที่ใหบ้ริการไม่ไดแ้สดงถูกตอ้งตาม

ควรในสาระส าคญั 

… 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

… 

ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานที่ ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขของ

ข้าพเจ้า 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ค าอธิบายที่ ระบุไว้ในหน้า [ดต] ว่า องค์กรที่ ให้บริการ กขค ใช้ตัวเลขระบุเอกลักษณ์และรหัสผ่านใน 

การป้องกันการเข้าถึงระบบโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งรวมถึงการสอบถาม

เจ้าหน้าที่ และการสังเกตการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าพบว่าตัวเลขระบุเอกลักษณ์และรหัสผ่านถูกใช้ปฏิบัติใน

ระบบงาน ก และ ข แต่ไม่ถูกใช้ปฏบิัติในระบบ ค และ ง 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่บนพื้ นฐานของเร่ืองต่าง ๆ ที่ ระบุในรายงานนี้  เกณฑ์ที่ ข้าพเจ้าใช้ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในข้อความขององค์กรที่ ให้บริการ กขค หน้า [กก] ยกเว้นเร่ืองที่ กล่าวไว้

ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

(ก)  … 
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ตวัอย่าง 2  ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข การควบคุมไม่ไดถู้กออกแบบอย่างเหมาะสมที่จะใหค้วามเชื่อมัน่

อย่างสมเหตุสมผลว่าวตัถุประสงค์ของการควบคุมที่ก าหนดไวใ้นค าอธิบายระบบของ

องคก์รที่ใหบ้ริการบรรลุผลไดถ้า้การควบคุมนั้นไดน้ าไปใชป้ฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล 

… 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

… 

ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานที่ ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขของ

ข้าพเจ้า 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ตามที่ บรรยายไว้ในหน้า [ดต] ของค าอธิบายนี้  เมื่ อองค์กรที่ ให้บริการ กขค ได้เปล่ียนแปลงโปรแกรม

เพื่ อที่ จะแก้ไขข้อบกพร่องหรือเพื่ อเพิ่ มความสามารถ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตัดสินใจว่าจะ

เปล่ียนแปลงหรือไม่ การออกแบบการเปล่ียนแปลง และการน าการเปล่ียนแปลงไปใช้ปฏิบัตินั้น ไม่ได้

รวมอยู่ในการสอบทานและอนุมัติโดยผู้ที่ มีอ านาจ ซึ่ งเป็นอิสระจากงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงนั้น 

รวมทั้งไม่มีข้อก าหนดเฉพาะในการทดสอบการเปล่ียนแปลงนั้นหรือจัดท าผลการทดสอบให้ผู้มีอ านาจ  

สอบทานก่อนที่ จะน าการเปลี่ ยนแปลงนั้นไปใช้ปฏบิัติ 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่บนพื้ นฐานของเร่ืองต่างๆ  ที่ ระบุในรายงานนี้  เกณฑ์ที่ ข้าพเจ้าใช้ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในข้อความขององค์กรที่ ให้บริการ กขค หน้า [กก] ยกเว้นเร่ืองที่ กล่าวไว้

ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

(ก)  … 
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ตวัอย่าง 3  ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข การควบคุมไม่ไดใ้ชป้ฏิบติัอย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงเวลาที่

ระบุ (เฉพาะรายงานประเภท 2 เท่านั้น) 

… 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

… 

ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานที่ ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  

ของข้าพเจ้า 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

องค์กรที่ ให้บริการ กขค ระบุในค าอธิบายว่ามีการควบคุมว่าองค์กรจัดให้มีการควบคุมอัตโนมัติ  

เพื่ อกระทบยอดการรับช าระคืนเงินกู้กับรายงานที่ จัดท าขึ้น อย่างไรกต็าม ตามที่ ระบุในหน้า [ดต] ของ

ค าอธิบายนี้  การควบคุมไม่ได้มีการใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่  วว/ดด/ปป ถึง 

วว/ดด/ปป เนื่ องจากความผิดพลาดของโปรแกรม เป็นผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม

เร่ือง “การควบคุมให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการรับช าระคืนเงินกู้มีการบันทึกรายการอย่าง

เหมาะสม” ในช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป องค์กรที่ ให้บริการ กขค ได้เปล่ียนแปลงโปรแกรม

เกี่ ยวกับการค านวณเมื่ อ [วนัที]่ และผลการทดสอบของข้าพเจ้าพบว่าโปรแกรมได้น ามาใช้ปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธผิลตลอดช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่บนพื้ นฐานของเร่ืองต่าง ๆ ที่ ระบุในรายงานนี้  เกณฑ์ที่ ข้าพเจ้าใช้ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในข้อความขององค์กรที่ ให้บริการ กขค หน้า [กก] ยกเว้นเร่ืองที่ กล่าวไว้

ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

… 
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ตวัอย่าง 4  ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ผูส้อบบญัชีขององคก์รที่ใหบ้ริการไม่สามารถไดม้าซ่ึงหลกัฐาน

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

… 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีขององค์กรทีใ่หบ้ริการ 

… 

ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานที่ ข้าพเจ้าได้มาเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขของ

ข้าพเจ้า 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

องค์กรที่ ให้บริการ กขค ระบุในค าอธิบายว่ามีการว่าองค์กรจัดให้มีการควบคุมอัตโนมัติเพื่ อกระทบยอด

การรับช าระคืนเงินกู้กับรายงานที่ จัดท าขึ้น อย่างไรกต็าม รายการทางอิเล็กทรอนิกส์ของการปฏิบัติการ

กระทบยอดนี้ ส าหรับช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป ได้ถูกลบเนื่ องจากการประมวลผล 

ทางคอมพิวเตอร์ผิดพลาด และข้าพเจ้าไม่สามารถทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว 

เป็นผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุประสงค์การควบคุมเร่ือง “การควบคุมให้ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าการรับช าระคืนเงินกู้มีการบันทึกรายการอย่างเหมาะสม” ถูกน าไปใช้ปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธผิลตลอดช่วงเวลา วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป หรือไม่ 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่บนพื้ นฐานของเร่ืองต่างๆ  ที่ ระบุในรายงานนี้  เกณฑ์ที่ ข้าพเจ้าใช้ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในข้อความขององค์กรที่ ให้บริการ กขค หน้า [กก] ยกเว้นเร่ืองที่ กล่าวไว้

ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าเหน็ว่า 

(ก)  … 


