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ISRS™ 4400 – งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกันที่ เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิน ที่ เผยแพร่เป็น
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ร่วมกันที่ เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิน © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ โดย International Federation of Accountants 

(IFAC) 

ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

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

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

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

ทั้งนี้  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปรียบเทียบกับต้นฉบับ Handbook of International 

Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements  

2018 Edition ของ IFAC โดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงจาก Handbook 

2016-2017 Edition ของ IFAC 

 

 

mailto:Permissions@ifac.org


  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  TSRS 4400  

มาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่ง รหสั 4400 

งานการปฏิบติังานตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนัท่ีเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงิน 

(ถือปฏบัิติกบัการปฏบัิติงานตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกนัที่ เกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงนิส าหรับรอบบัญชีที่ เริ่ มในหรือหลังวนัที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

ค าน า 1 – 3 

วัตถุประสงค์ของการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกนั 4 – 6 

หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติงานตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกนั 7 – 8 

การก าหนดข้อตกลงในการรับงาน                                     9 - 12 

การวางแผน       13 

เอกสารหลักฐาน                     14 

วิธปีฏบิัติและหลักฐาน 15 – 16 

การรายงาน 17 – 18 

ภาคผนวก 1 ตัวอย่างหนังสอืตอบรับงานส าหรับการปฏบิัติงานตามวิธีการที่ ตกลง

ร่วมกนั 

 

ภาคผนวก 2 ตัวอย่างรายงานข้อเทจ็จริงที่ พบเกี่ ยวกบัเจ้าหนี้การค้า     

  

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง รหัส 4400 “งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกันที่ เกี่ ยวกับข้อมูล

ทางการเงิน” ควรอ่านเนื้ อหาควบคู่ ไปกับค าน าของ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ การสอบบัญชี  

การสอบทาน การให้ความเชื่ อมั่นอื่ น และบริการเกี่ ยวเนื่ อง ซ่ึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติและการบังคับใช้ของ

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง  
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ค าน า 

1. มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อก าหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

เกี่ ยวกับความรับผิดชอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี1 เมื่ อรับงานการปฏิบัติงานตาม

วิธกีารที่ ตกลงร่วมกนัที่ เกี่ ยวกบัข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบังานนั้น 

2. มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่ อใช้ส าหรับงานที่ เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิน 

อย่างไรกต็าม มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ยังให้แนวทางปฏิบัติที่ เป็นประโยชน์ส าหรับงาน

ที่ ไม่เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิน โดยช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีความรู้ อย่างเพียงพอในเร่ืองนั้น ๆ และ 

มีหลักเกณฑ์ที่ สมเหตุสมผลสนับสนุนเร่ืองที่ ตรวจพบ แนวทางปฏิบัติในมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับอื่ นอาจเป็นประโยชน์ในการน ามาใช้ร่วมกบัมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  

3. งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกันอาจเกี่ ยวพันกับผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานโดยใช้

วิธีการบางอย่างเพื่ อตรวจสอบข้อมูลทางการเงินแต่ละรายการ (ตัวอย่างเช่น เจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้

การค้า การซื้อสินค้าจากบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกนั และยอดขายและก าไรตามส่วนงานธุรกิจ) 

หรืองบการเงินงบใดงบหนึ่ ง (ตัวอย่างเช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน) หรืองบการเงินฉบับสมบูรณ์ 

วตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั 

4. การปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ส้อบบญัชีใชวิ้ธีปฏิบติังานที่มี

ลกัษณะเดียวกบัการสอบบญัชี ซ่ึงผูส้อบบญัชีและกิจการรวมทั้งบุคคลที่สามที่เกี่ยวขอ้งได ้

ตกลงร่วมกนั และน าเสนอรายงานขอ้เท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ  

5. ผู้สอบบัญชีเพียงแต่รายงานข้อเทจ็จริงที่ พบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกัน 

โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเชื่ อมั่นใด ๆ ผู้ใช้รายงานจะเป็นผู้ประเมินวิธีปฏิบัติงานและเร่ืองที่

ตรวจพบตามที่ ผู้สอบบัญชีรายงาน และสรุปผลเองจากงานของผู้สอบบัญชี 

6. รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกันควรใช้เฉพาะฝ่ายต่าง ๆ ที่ ได้ร่วมตกลงใน 

การก าหนดวิธีปฏิบัติงาน เพราะบุคคลอื่ นที่ ไม่ทราบถึงเหตุผลของการใช้วิธีการที่ ตกลงร่วมกันอาจ

แปลความหมายผลการตรวจสอบผิดได้ 

 
1
 ค าว่า “ผู้สอบบัญชี” ที่ ใช้ในมาตรฐานการสอบบัญชี เมื่ อกล่าวถึงการสอบบัญชี การสอบทาน การให้ความเชื่ อมั่นอื่ นและบริการที่

เกี่ ยวเนื่ อง การอ้างองิดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาให้หมายความว่าบุคคลที่ ปฏิบัติงานสอบทาน การให้ความเชื่ อมั่นอื่ นและบริการที่ เกี่ ยวเนื่ อง

จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีของกจิการ” 
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หลกัการพื้ นฐานของการปฏิบติังานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั 

7. ผูส้อบบญัชีควรปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี หลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ส าหรับงานประเภทนี้  ประกอบด้วย 

(ก) ความซ่ือสตัย์สจุริต 

(ข) ความเที่ ยงธรรม  

(ค) ความรู้ความสามารถ และการเอาใจใส่ทางวิชาชีพ 

(ง) การรักษาความลับ 

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

(ฉ) มาตรฐานวิชาการ 

ความเป็นอิสระไม่ได้เป็นข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกัน 

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงหรือวัตถุประสงค์ของงานหรือมาตรฐานการสอบบัญชี อาจก าหนดให้ 

ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ืองความเป็นอิสระ 

ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ ผู้สอบบัญชีควรระบุข้อเทจ็จริงเกี่ ยวกับความไม่เป็นอิสระ

นั้นไว้ในรายงานข้อเทจ็จริงที่ พบจากการตรวจสอบด้วย  

8. ผูส้อบบัญชีควรปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันให้เป็นไปตามมาตรฐานงานบริการ

เกีย่วเนือ่งฉบบัน้ี และตามขอ้ตกลงในการรบังาน 

การก าหนดขอ้ตกลงในการรบังาน 

9. ผูส้อบบญัชีควรแน่ใจว่าตวัแทนของกิจการและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ซ่ึงเป็นผูที้่จะไดร้บัส าเนา

รายงานขอ้เท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ มีความเขา้ใจอย่างชดัเจนเกี่ยวกบัวิธีการที่ตกลง

ร่วมกนัและเงื่อนไขของการรบังาน เร่ืองที่ ตกลงร่วมกนัควรรวมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้  

•  ลักษณะของงาน รวมถึงข้อเทจ็จริงที่ ว่าวิธีการที่ ตกลงร่วมกันดังกล่าว ไม่ใช่การตรวจสอบ 

หรือการสอบทาน ดังนั้น จะไม่มีการให้ความเชื่ อมั่นต่อข้อมูลที่ ตรวจสอบในรายงาน 

•  วัตถุประสงค์ของงาน 

•  การระบุข้อมูลทางการเงินที่ จะให้ตรวจสอบ 

•  ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธปีฏบิัติงานที่ น ามาใช้ 

•  รูปแบบของรายงานข้อเทจ็จริงที่ พบจากการตรวจสอบซึ่ งผู้สอบบัญชีจะน าเสนอ 

•  ข้อจ ากดัในการเผยแพร่รายงานข้อเทจ็จริงที่ พบจากการตรวจสอบ ทั้งนี้หากข้อจ ากัดดังกล่าว

ขัดต่อข้อก าหนดของกฎหมาย ผู้สอบบัญชีไม่ควรรับงานนั้น 

10. ในบางสถานการณ์  ตัวอย่างเช่น หน่วยงานก ากับดูแล ผู้ แทนของอุตสาหกรรม และผู้ แทนของ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ตกลงร่วมกันเกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบไว้ก่อนแล้ว ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถ
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ปรึกษาหารือเกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติงานกับทุกฝ่ายที่ จะใช้รายงานได้ ในกรณีเช่นนี้  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา

ใช้วิธีอื่ น เช่น ปรึกษาหารือถึงวิธีปฏิบัติงานกับผู้แทนของทุกฝ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้รายงาน สอบทาน

หนังสือโต้ตอบของฝ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบ หรือจัดส่งร่างรายงานที่ จะน าเสนอให้แก่

ผู้แทนของทุกฝ่ายที่ เกี่ ยวข้องกบัการใช้รายงาน เป็นต้น 

11. ลูกค้าและผู้สอบบัญชีจะได้ประโยชน์จากหนังสือตอบรับงานที่ ผู้สอบบัญชีส่งให้ ลูกค้า ซึ่ งระบุถึง

ข้อตกลงที่ ส าคัญในการแต่งตั้ง หนังสือตอบรับงานยืนยันการรับงานของผู้สอบบัญชีและช่วยไม่ให้

เกิดความเข้าใจผิดในเร่ืองต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชี และรูปแบบของรายงานที่ จะน าเสนอ เป็นต้น 

12. หนังสอืตอบรับงาน ควรรวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

• รายละเอยีดของวิธปีฏบิัติงานที่ ตกลงร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 

• ข้อความที่ ระบุถึง การจ ากัดการเผยแพร่รายงานให้เฉพาะฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ งเป็นผู้ที่ ได้ร่วมตกลง

เกี่ ยวกบัวิธกีารปฏบิัติงานที่ ใช้ 

นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเสนอร่างรายงานข้อเทจ็จริงที่ พบจากการตรวจสอบไปพร้อมกับ

หนังสอืตอบรับงานด้วย ตัวอย่างของหนังสอืตอบรับงานแสดงไว้ในภาคผนวก 1 ในมาตรฐานฉบับนี้ 

การวางแผน 

13. ผูส้อบบญัชีควรวางแผนงานเพือ่ใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิผล 

เอกสารหลกัฐาน 

14. ผูส้อบบญัชีควรจัดท าเอกสารหลกัฐานส าหรบัเร่ืองต่าง ๆ ที่มีความส าคญั เพื่อเป็นหลกัฐาน

สนบัสนุนรายงานขอ้เท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ และเป็นหลกัฐานที่แสดงว่าการปฏิบติังาน

เป็นไปตามมาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่งฉบบัน้ีและเป็นไปตามขอ้ตกลงในการรบังาน 

วิธีปฏิบติัและหลกัฐาน  

15. ผูส้อบบญัชีควรปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั และใชห้ลกัฐานที่ไดม้าเป็นเกณฑ์ใน 

การน าเสนอรายงานขอ้เท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ  

16. วิธกีารที่ ใช้ในการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกนั อาจรวมถึงวิธดีังต่อไปนี้  

• การสอบถามและการวิเคราะห์ 

• การทดสอบการค านวณ การเปรียบเทยีบ และการตรวจสอบความถูกต้องอื่ น ๆ 

• การสงัเกตการณ์ 

• การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

• การขอค ายืนยัน 

ตัวอย่างรายงานซึ่ งแสดงรายละเอียดของวิธีปฏิบัติงานที่ อาจใช้เป็นส่วนหนึ่ งของการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกนัแสดงไว้ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานฉบับนี้  
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การรายงาน 

17.  รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกันต้องกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานและ

วิธีการปฏิบัติงานตามที่ ได้ตกลงร่วมกันโดยมีรายละเอียดที่ เพียงพอ เพื่ อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะ

และขอบเขตของการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

18. รายงานขอ้เท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ ควรมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

(ก) ชื่อรายงาน 

(ข) ผูร้บัรายงาน (โดยปกติจะเป็นลูกคา้ที่ว่าจา้งใหผู้ส้อบบญัชีปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลง

ร่วมกนั) 

(ค) การระบุถึงขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลที่ไม่เกี่ยวกบัการเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังาน

ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั 

(ง) ขอ้ความที่ระบุว่า วิธีการปฏิบติังานไดม้ีการตกลงร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นผูร้บั

รายงาน 

(จ) ขอ้ความที่ระบุว่า การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวกบั

การปฏิบติังานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั หรือตามมาตรฐานและแนวปฏิบติัอื่น

ที่เกีย่วขอ้ง 

(ฉ) ขอ้ความที่ระบุว่า ผูส้อบบญัชีไม่มีความเป็นอิสระจากกิจการ (ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีไม่มี

ความเป็นอิสระ) 

(ช) การระบุถึงวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั 

(ซ) รายละเอียดของวิธีปฏิบติังานที่ใช ้

(ฌ) รายละเอียดขอ้เท็จจริงที่พบโดยผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงรายละเอียดของขอ้ผิดพลาดและ

ขอ้ยกเวน้ที่พบ 

(ญ) ขอ้ความที่ระบุว่า วิธีปฏิบติังานที่ใชไ้ม่ใช่การตรวจสอบหรือการสอบทาน ดงันั้นจึงไม่อาจ

ใหค้วามเชื่อมัน่ได ้

(ฎ) ขอ้ความที่ระบุว่า หากผูส้อบบญัชีใชวิ้ธีปฏิบติังานอื่นเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบหรือ

การสอบทาน อาจท าใหพ้บขอ้เท็จจริงอื่นที่สมควรน าเสนอในรายงาน 

(ฏ) ขอ้ความที่ระบุว่า รายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบจ ากัดการใชเ้ฉพาะกับ 

ฝ่ายต่าง ๆ ที่ไดต้กลงร่วมกนัเกีย่วกบัวิธีปฏิบติังานเท่านั้น 

(ฐ) ขอ้ความที่ระบุว่า รายงานขอ้เท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบเกี่ยวขอ้งกบัส่วนประกอบ

บญัชี รายการบญัชีรายการอื่น ๆ หรือขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที่ไม่เกี่ยวกบัการเงิน

เท่านั้น โดยไม่ไดค้รอบคลุมถึงงบการเงินโดยรวมของกิจการ (ในกรณีการตรวจสอบ

ไมไ่ดค้รอบคลุมงบการเงินโดยรวม) 

(ฑ) วนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี 

(ฒ) ที่ตั้งส านกังานของผูส้อบบญัชี  

(ณ) ลายมือชื่อของผูส้อบบญัชี 
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ตัวอย่างรายงานข้อเทจ็จริงที่ พบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกันแสดงไว้ใน

ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานฉบับนี้  

การน าไปใชก้บัภาครฐั   

1. รายงานขอ้เท็จจริงทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาครัฐอาจไม่จ ากดัการใชเ้ฉพาะกบัฝ่ายต่าง ๆ ทีไ่ดต้กลงร่วมกัน

เกีย่วกับวิธีปฏิบัติงานเท่านัน้ แต่อาจใชส้ าหรับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ในขอบเขตทีก่วา้งขึ้น 

(ตัวอย่างเช่น การสอบสวนของหน่วยงานของรัฐสภาเกี ่ยวกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน

ราชการ) 

2. นอกจากน้ี งานตรวจสอบในภาครัฐมีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้องใช ้

ความระมดัระวงัในการพิจารณาแยกแยะลกัษณะของงานว่าเขา้ข่ายเป็นการปฏิบติังานตามวิธีการที่

ตกลงร่วมกนั หรือเป็นการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน เช่น รายงานผลการด าเนินงาน  
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ภาคผนวก 1 

ตวัอย่างหนงัสือตอบรบังานส าหรบัการปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนั 

หนังสือตอบรับงานฉบับนี้ ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตามย่อหน้าที่  9 ของมาตรฐานงานบริการ

เกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่ อเป็นแบบมาตรฐานของหนังสือตอบรับงาน หนังสือตอบรับ

งานจ าเป็นต้องปรับเปลี่ ยนให้สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละงานและสถานการณ์ 

เสนอ คณะกรรมการบริษัทหรือตัวแทนของกจิการ ซ่ึงเป็นผู้ที่ มอบหมายงานแก่ผู้สอบบัญชี 

หนังสือฉบับนี้ เป็นการยืนยันความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อตกลงและวัตถุประสงค์ในการรับงาน รวมทั้งลักษณะ

และข้อจ ากัดของการให้บริการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องที่

เกี่ ยวกบัการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกนั ซึ่ งข้าพเจ้าจะระบุถึงในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าตกลงที่ จะปฏิบัติงานตามวิธีการที่ จะกล่าวต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้ท่านทราบถึงข้อเทจ็จริงที่ พบ 

ซึ่ งเป็นผลมาจากการปฏบิัติงานของข้าพเจ้า 

(อธิบายถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีปฏิบัติงานแต่ละวิธีที่ ใช้ รวมถึงการระบุถึงเอกสารและ

บันทกึต่าง ๆ ที่ ต้องอ่าน บุคคลที่ จะต้องติดต่อ และฝ่ายต่าง ๆ ที่ ต้องขอค ายืนยัน) 

การปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อช่วยท่านในการ (ระบุวัตถุประสงค์) เท่านั้น 

ดังนั้น รายงานของข้าพเจ้าจึงไม่เหมาะสมส าหรับการใช้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อใช้เป็น

ข้อมูลของท่านเท่านั้น 

เนื่ องจากการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่ใช่การสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือการสอบทานตาม

มาตรฐานงานสอบทาน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจให้ความเชื่ อมั่นใด ๆ  

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากพนักงานของท่าน ในการจัดเตรียมบันทกึทางการบัญชี 

เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เพื่ อประโยชน์ในการปฏบิัติงานตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกนั  

ข้าพเจ้าจะเรียกเกบ็ค่าบริการตามความคืบหน้าของงาน โดยค านวณจากเวลาที่ ใช้ของบุคลากรในแต่ละระดับ

ตามที่ ได้รับมอบหมาย รวมกับค่าใช้จ่ายอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกัน  

อตัราค่าบริการของบุคลากรในแต่ละระดับจะแตกต่างกนัตามระดับความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้องประสบการณ์

และความช านาญ 
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โปรดลงนามท้ายหนังสือและส่งคู่ฉบับที่ แนบมานี้ คืนข้าพเจ้า เพื่ อยืนยันความเข้าใจของท่านเกี่ ยวกับ

ข้อตกลงในการรับงาน รวมทั้งวิธปีฏบิัติงานตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกนั 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 

 

เหน็ชอบตามข้อเสนอข้างต้น 

ลงนาม…………………… 

ชื่ อ ………………………… 

ต าแหน่ง………………… 

วันที่……………….……… 

(พร้อมทั้งประทบัตราส าคัญของกจิการ) 
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ภาคผนวก 2 

 

ตวัอย่างรายงานขอ้เท็จจริงท่ีพบเกีย่วกบัเจา้หนี้ การคา้  

รายงานข้อเทจ็จริงที่ พบ  

เสนอ (ผู้ที่ มอบหมายงานแก่ผู้สอบบัญชี)  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกันตามรายการด้านล่างนี้  ที่ เกี่ ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ การค้า  

ณ วันที่  ……………… ของบริษัท กขค จ ากดั ตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกนั ซ่ึงจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป ข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องที่ เกี่ ยวกับการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกัน  

วิธีปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่ งมีวัตถุประสงค์เพื่ อช่วยท่านในการประเมินความสมเหตุสมผลของเจ้าหนี้ การค้า 

ซึ่ งสรุปได้ดังต่อไปนี้  

1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรวมยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ การค้าในงบทดลอง ณ วันที่  ………………  

ซึ่ งจัดท าโดยบริษัท กขค จ ากัด และได้เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

ที่ เกี่ ยวข้อง 

2. ข้าพเจ้าได้เปรียบเทยีบยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าที่ มีสาระส าคัญตามรายละเอยีดที่ แนบ (ไม่ได้

แสดงเป็นตัวอย่างในที่ นี้) กบัยอดคงเหลือ ณ วันที่  ……………… ของเจ้าหนี้ รายเดียวกนัในงบทดลอง 

3. ข้าพเจ้าได้รับใบแจ้งยอดคงเหลือจากผู้ขาย หรือขอค ายืนยันยอดจากเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่  …………… 

4. ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบใบแจ้งยอดคงเหลือดังกล่าวหรือค ายืนยันยอดจากเจ้าหนี้ การค้ากับ 

ยอดคงเหลือตามข้อ 2 ข้าพเจ้าได้รับงบกระทบยอดเจ้าหนี้ การค้าจากบริษัท กขค จ ากัด ส าหรับ 

ยอดคงเหลือที่ แตกต่างกัน จากงบกระทบยอดดังกล่าว ข้าพเจ้าได้จัดท ารายละเอียด ใบก ากับสินค้า

ค้างจ่าย ใบลดหนี้และเชค็ค้างจ่าย เฉพาะแต่ละรายการมีจ านวนมากกว่า XXX บาท และข้าพเจ้าได้

ตรวจสอบรายการในรายละเอยีดดังกล่าวกบัใบก ากับสนิค้าและใบลดหนี้ที่ ได้รับหลังสิ้นงวดและเชค็

ที่ จ่ายช าระหนี้หลังสิ้นงวด เพื่ อให้แน่ใจว่ารายการค้างจ่ายดังกล่าวควรรวมอยู่ในงบกระทบยอด 

ข้าพเจ้าขอรายงานข้อเทจ็จริงที่ พบดังต่อไปนี้  

(ก) จากวิธีปฏิบัติงานตามข้อ 1 ข้าพเจ้าพบว่า การรวมยอดคงเหลือถูกต้องและยอดคงเหลือตาม 

งบทดลองตรงกบัยอดตามบัญชีแยกประเภท 

(ข) จากวิธปีฏบิัติงานตามข้อ 2  ข้าพเจ้าพบว่า ยอดคงเหลือตามที่ ได้เปรียบเทยีบดังกล่าวตรงกนั 

(ค) จากวิธีปฏิบัติงานตามข้อ 3 ข้าพเจ้าพบว่า มีใบแจ้งยอดคงเหลือส าหรับเจ้าหนี้ การค้าดังกล่าว

ทั้งหมด 

(ง) จากวิธีปฏิบัติงานตามข้อ 4 ข้าพเจ้าพบว่า ยอดคงเหลือดังกล่าวตรงกัน หรือกรณีที่ ยอดคงเหลือ

แตกต่างกัน ข้าพเจ้าพบว่า บริษัท กขค จ ากัด ได้จัดท างบกระทบยอดและรายการใบลดหนี้  

ใบก ากับสินค้าและเช็คค้างจ่าย แต่ละรายการที่ มีจ านวนเงินมากกว่า XXX บาท ได้ปรากฏเป็น

รายการกระทบยอดอย่างถูกต้อง (ยกเว้นที่ จะกล่าวถึงต่อไป) 

(รายละเอยีดของข้อยกเว้นที่ พบ) 
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เนื่ องจากวิธีปฏิบัติงานดังกล่าวไม่ใช่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือการสอบทานตาม

มาตรฐานงานสอบทาน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเชื่ อมั่นต่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่  ............. 

หากข้าพเจ้าได้ใช้วิธีปฏิบัติงานเพิ่ มเติมหรือตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือสอบทานตาม

มาตรฐานงานสอบทาน ข้าพเจ้าอาจพบเร่ืองอื่ นที่ สมควรน าเสนอในรายงานกไ็ด้ 

รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ดังที่ กล่าวแล้วในย่อหน้าที่  1 และใช้เป็นข้อมูลของท่าน และไม่ได้

จัดท าขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์อื่ นหรือเพื่ อเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่ น รายงานฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกบับัญชีและรายการ

ที่ ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และไม่ได้ขยายขอบเขตไปถึงงบการเงินโดยรวมของบริษัท กขค จ ากดั  

 

       

            ลายมือชื่ อ...................................... 

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

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

 

 

วันที่………………………............ 

ชื่ อและที่ ตั้งส านักงาน………… 

 

 

 

 

 

 


