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ตั�งแต่ปลายปี 2555 สภาวิชาชีพบัญชี โดยฝ่ายพัฒนาและกํากับดูแล
คุณภาพผูส้อบบญัชี ไดจ้ดังานชี� แจง งานอบรมสมัมนาต่างๆ เพื-อใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจและเตรียมความพรอ้มในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ ฉบับที- 1 หรือที-เรียกสั�นๆ ว่า TSQC1 และสรา้งความ
ตระหนักในเรื-องคุณภาพกบัผูส้อบบัญชีอยา่งต่อเนื-อง ซึ-งมาตรฐาน TSQC1 
ไดม้ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ ตั�งแตว่นัที- 1 มกราคม 2557 

ในประเทศเพื-อนบา้นของไทย ก็ไดม้กีารนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพไป
ใชเ้ช่นเดียวกนั และเมื-อเดือนที-ผ่านมา ISCA ซึ-งเป็นองคก์รวชิาชีพบัญชีของ
สิงคโ์ปรก็์ไดเ้ผยแพร่บทความเรื-อง Critical Aspects to Optimise SSQC 1 
Implementation – for Sole Practitioners During the Infant Stages1 ใน IS 
Chartered Accountant Journal ฝ่ายพฒันาและกาํกบัดูแลคุณภาพผูส้อบ
บัญชีเห็นว่าบทความนี� อาจมีประโยชน์ต่อผูส้อบบัญชีของไทย โดยเฉพาะ
ผูส้อบบญัชีปฏิบติังานคนเดียวที-เพิ-งจะเริ-มดาํเนินการตาม TSQC1 จึงไดส้รุป
บทความดงักล่าว เพื-อใหผู้ส้อบบัญชีสามารถเริ-มดาํเนินการตามมาตรฐาน 
TSQC1 ตั�งแตแ่รกใหมี้ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ดงันี�  

 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ผูนํ้ามีความสาํคญัอย่างยิ-งที-จะช่วยขบัเคลื-อนใหก้ารนําระบบใหม่ใดๆ เขา้
มาพัฒนาใชใ้นองค์กรจนประสบความสําเร็จ การนําระบบการควบคุม
คุณภาพมาใชก็้เชน่เดียวกนั ผูนํ้าซึ-งในที-นี� ก็คือตวัของผูส้อบบญัชีเอง จะตอ้ง
ปรบัเปลี-ยนทัศนคติ มามุ่งเน้นใหค้วามสาํคญัในเรื-องการควบคุมคุณภาพ 
ผูส้อบบัญชีตอ้งเป็นผูริ้เริ-มใหมี้การนําระบบการควบคุมคุณภาพมาทําให้
เกิดขึ� นจริง รวมถึงทําตวัเป็นแบบอยา่งในการทํางานตามระบบการควบคุม
คุณภาพที-ไดก้าํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัไว ้ซึ-งจะเป็นการสรา้งทศันคติให้
บุคลากรเห็นถึงคุณค่าของการควบคุมคุณภาพและเต็มใจปฏิบติัตาม 

 

ศึกษาหาความรูแ้ละทาํความเขา้ใจ 

TSQC1 ไดจ้ากคู่มือของสภาวิชาชีพ

บญัชี 

 

 

ผู ้สอบบัญชีและบุคลากรต้องทําความเข้าใจในข้อกําหนดของ
มาตรฐาน ISQC 1 รวมทั�งขอ้บังคบัอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้ง และการลงทุน
ในเรื-องนี�  รวมถึงการเขา้อบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี-ยนความ
คิดเห็นในการปฏบิติังานระหวา่งผูส้อบบญัชีดว้ยกนั 
 

สําหรับผูส้อบบัญชีไทย นอกเหนือจากมาตรฐาน TSQC1 แลว้ 
ผูส้อบบัญชียังสามารถศึกษาหาความรูเ้กี-ยวกับระบบการควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐาน TSQC1 ไดจ้ากหนังสือที-สภาวิชาชีพบัญชี ได้
จดัพิมพแ์ละเผยแพร่ จาํนวน 2 เล่ม คือ “แนวทางปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับทีG  1 สาํหรับผูส้อบบัญชี
ปฏิบติังานคนเดียว” (เล่มสีแดง) เล่มนี� เหมาะสาํหรบัผูส้อบบญัชี
ปฏิบัติงานคนเดียวและมีทรพัยากรและบุคลากรทางวิชาชีพจํากัด  
อีกเล่มหนึ- งคือ คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับทีG 1 สาํหรบัสาํนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก” 
(เล่มสีสม้) เล่มนี� ไดจ้ดัทําขึ� นเพื-อใหเ้หมาะกบัสาํนักงานสอบบัญชี
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางและมีผู ้สอบบัญชีและบุคลากรที-สังกัด
สาํนักงานมากพอสมควร หนังสือทั�งสองเล่มมีตัวอยา่งแบบฟอร์ม
ต่างๆ เพื-อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถนําไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมเพื-อการ
ปฏิบติังานไดท้นัที นอกจากนั�นสภาวิชาชีพบญัชี ไดจ้ดัใหมี้หลกัสูตร
การอบรมเกี-ยวกบั TSQC 1 โดยสามารถดรูายละเอียดเพิ-มเติมได้
จาก www.fap.or.th 

“ผูส้อบบญัชีตอ้งเป็นผูร้เิริ�มใหมี้การนาํระบบการควบคุมคุณภาพ 

มาทําใหเ้กิดขึ7นจรงิ รวมถงึทําตวัเป็นแบบอย่าง” 



 

 

 

3. การสรา้งความตระหนกัเรืGองคณุภาพ 
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ผูส้อบบัญชีซึ-งเป็นผูนํ้าตอ้งสรา้งความตระหนักในเรื-องคุณภาพใหเ้กิดขึ� น 
สื-อสารความสําคัญและประโยชน์ของการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
คุณภาพใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ใจ เมื-อการปฏิบติังานสอบบญัชีมีระบบ คุณภาพ
งานก็จะเพิ-มขึ� น ลดการตรวจสอบที-ไม่จาํเป็น (Over-Auditing) และลด
การเสยีเวลาจากการที-จะตอ้งแกไ้ขงานที-ผิดพลาด การสื-อสารใหเ้กิดความ
ตระหนักในเรื-องคุณภาพควรจะตอ้งจดัใหมี้อยูอ่ยา่งสมํ -าเสมอและต่อเนื-อง   

ผูส้อบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวอาจจะมีความทา้ทายที-จะตอ้งปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอยู่บ้าง เนื- องจากขนาดของการ
ปฏิบัติงานที-เล็ก ผูส้อบบัญชีปฏิบัติคนเดียวไม่จําเป็นตอ้งมีระบบการ
ทํางานดา้นการควบคุมคุณภาพต่างๆ      ที-มีความซับซอ้นเทียบเท่า
สาํนักงานสอบบญัชีขนาดใหญ ่แต่ควรตอ้งกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ใหม้คีวามเหมาะสมและเกี-ยวขอ้งกบังานที-ตนเองปฏิบติั 

ในชว่งแรกของการเริ-มปฏิบติัตามมาตรฐาน TSQC1 ผูส้อบบัญชีอาจตอ้ง
จดัสรรทรพัยากรจาํนวนหนึ-งเพื-อเริ-มตน้นําระบบไปใช ้หากผูส้อบบญัชีมี
ผูช้ว่ย ก็อาจมอบหมายหนา้ที-ความรบัผิดชอบใหก้บัผูช้่วยซึ-งเป็นบุคคลที-มี
ความรูค้วามสามารถมาดาํเนินการดา้น TSQC1 ได ้ และผูส้อบบญัชีก็ทาํ
หน้าที-กาํกบัดแูลความคืบหน้าของการดาํเนินการ  
 

 

 

 

 

 

 

“ผูส้อบบัญชีปฏิบัติคนเดียว
ไม่จําเป็นต้องมีระบบการ
ทํ า ง านด้านก ารควบ คุม
คุณภาพต่ างๆ ที� มีความ
ซับซ้อน เ ทียบ เ ท่ าสํ า นั ก
งานสอบบญัชีขนาดใหญ่ แต่
ควรต้องกําหนดนโยบาย
และวิ ธีป ฏิบัติ ให้ มีความ
เหมาะสมและเกี�ยวขอ้งกับ
งานที�ตนเองปฏิบตั”ิ” 

4. การจดัสรรทรพัยากร 
 



 

 

 5. การใชป้ระโยชนจ์ากบุคคลภายนอก 
 
 

 6. การกาํหนดกรอบระยะเวลา 
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ผูส้อบบญัชีอาจจะใชป้ระโยชน์จากบุคคลภายนอกที-มีความเชี-ยวชาญ  หรือมี
เครือข่ายระหว่างผูส้อบบัญชีด้วยกันเพื-อประโยชน์ในการประสานงาน 
ช่วยเหลือ และปรึกษาหารือกนัในเรื-องต่างๆ อีกทั�งผูส้อบบญัชีสามารถปรบั
ใช ้Template ในหนังสือคู่มือ TSQC1 ของสภาวิชาชีพบัญชี ไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีได ้ 

 

เพื-อเป็นแนวทางในการดําเนินการและใหส้ามารถปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมคุณภาพไดป้ระสบความสําเร็จตามแผน ผูส้อบบัญชีจําเป็นต้อง
กําหนด Roadmap ใหช้ัดเจน ครอบคลุมงานที-จะตอ้งทําว่ามีอะไรบ้าง 
กําหนดระยะเวลาที-ต้องทําให้แล้วเสร็จ มีการจัดสรรเวลาใหเ้หมาะกับ
ลักษณะงานและความพรอ้มของบุคลากร ตัวอย่างเช่น การดําเนินการ
กาํหนดนโยบายและวธีิปฏิบัติเกี-ยวกบั TSQC1 อาจจะเริ-มในช่วง Off-Peak 
ซึ-งไมมี่ภาระงานตรวจสอบมากนัก และจะไม่กระทบการดาํเนินงานปกติของ
ผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

 

ฝ่ายพฒันาและกาํกบัดแูลคุณภาพ

ผูส้อบบญัชี 

“ผูส้อบบญัชีจาํเป็นตอ้ง
กาํหนด Roadmap ใหช้ัดเจน 
ครอบคลุมงานที�จะตอ้งทาํว่า
มีอะไรบา้ง กาํหนด
ระยะเวลาที�ตอ้งทาํใหแ้ลว้
เสรจ็” 
 

ผูส้อบบัญชีอาจนําปัจจยัที-ใชพิ้จารณาขา้งตน้ทั�ง 6 ขอ้ นํามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัการเริ-มดาํเนินการดา้นการ
ควบคุมคุณภาพของตน การปฏิบัติตามมาตรฐาน TSQC1ใหถ้กูตอ้งตั�งแต่แรกจะช่วยยกระดบัคุณภาพงานสอบบญัชี 
และผูส้อบบญัชีก็จะไดร้บัประโยชน์อยา่งตอ่เนื-องในระยะยาว 
 
สุดทา้ยนี�  ผูส้อบบัญชีไมต่อ้งกงัวลใจวา่จะเริ-มตน้การปฏิบติังานตามมาตรฐาน TSQC1 โดยลาํพงั สภาวชิาชีพบัญชีมี
เจา้หน้าที-ปฏิบัติงานประจาํฝ่ายพฒันาและกาํกบัดูแลคุณภาพผูส้อบบญัชีที-สามารถใหค้าํปรึกษา แนะนําผูส้อบบญัชี
ในการดาํเนินการตามมาตรฐาน TSQC1 โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามไดท้ั�งทางอีเมล ์tsqc1@fap.or.th และ    
โทร 02-685-2553 หรือผูส้อบบัญชีสามารถเขา้ร่วมโครงการคลินิค TSQC1 ซึ-งจะสามารถถามคาํถามหรือขอ
คาํแนะนําจากปัญหาที-ผูส้อบบญัชพีบได ้  

 

1
 ผูส้นใจสามารถอ่านบทความฉบบัภาษาองักฤษไดที้-  
http://caa.isca.org.sg/wp-content/uploads/ 2014/03/ Critical-Aspects-to-Optimise-SSQC- 1-
Implementation-Mar-2014_LR- 2. pdf 


