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รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นเกีย่วกบัการปฏิบติังานสอบบญัชี 

 

 

 

 

 

จดัท าโดย 

ฝ่ายพัฒนาและก ากบัดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

133 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

http://www.fap.or.th   

 

 

 

 

 

ลิขสทิธิ์ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงของเอกสารฉบับน้ี ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็น

ลายลักษณ์อกัษร 
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ค าน า 

 

ฝ่ายพัฒนาและก ากบัดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯได้จัดงานการช้ีแจงเร่ืองการปฏบัิติงานตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) ให้กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เมื่อวันที่ 15 และ 21

พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2556 โดยวิทยากรหลักได้แก่อนุกรรมการ

ด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของส านักงานสอบบัญชี คือ คุณแน่งน้อย เจริญทวี-

ทรัพย์ คุณวิภาวี บุณยประสิทธิ์ และอนุกรรมการอีกหลายท่าน อาท ิคุณพรชัย กิตติปัญญางาม คุณเชาวนา 

วิวัฒน์พนชาติ และบุคลากรของฝ่ายพัฒนาและก ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 4 วัน จ านวน 308 ทา่น 

การจัดงานช้ีแจงในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีเกิดความตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องน าการ

ควบคุมคุณภาพมาใช้และส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีฯ เตรียมพร้อมต่อการน าระบบควบคุมคุณภาพไปปฏบัิติได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

 

ในการจัดงานช้ีแจงฯ ฝ่ายพัฒนาและก ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี ได้จัดท าแบบส ารวจความคิดเหน็และ

รวบรวมผลการส ารวจความคิดเหน็เกี่ยวกบัการปฏบัิติงานสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีที่เข้ามารับฟังการช้ีแจงฯ 

โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้นจ านวน 183 ท่าน ทั้งน้ีได้คัดเลือกหัวข้อที่ส าคัญของผลของการตอบแบบ

ส ารวจ ได้สรุปไว้ในรายงานฉบับน้ี  

 

ฝ่ายพัฒนาและก ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานผลการส ารวจ

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการปฏบัิติงานสอบบัญชีฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีความเข้าใจมากข้ึนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี อันจะเป็นจุดเร่ิมต้นในการ

ประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีในประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานสากล 

 

 

ฝ่ายพัฒนาและก ากบัดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

                      พฤษภาคม 2556 
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สารบญั 

เร่ือง หน้าที่ 

สรุปจ านวนผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทีเ่ขา้รบัฟังค าช้ีแจงฯ 5 

สรุปแบบสอบถามจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทีเ่ขา้รบัฟังค าช้ีแจงฯ 6 

ค าถามเกีย่วกบัการปฏิบติังานสอบบญัชี 8 

ค าถามเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที ่1 (TSQC1) 11 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผูต้อบแบบสอบถาม 13 

ทิศทางการส่งเสริมและก ากบัดูแลคุณภาพงานของผูส้อบบญัชี 

ในประเทศไทย 

14 
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สรุปจ านวนผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตที่เขา้รบัฟัง

ค าช้ีแจงฯ 
 

ฝ่ายพัฒนาและก ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯไ ด้

จัดการช้ีแจงให้กับผู้สอบบัญชีฯ เร่ืองการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) จ านวน 4 คร้ังในวันที่ 15 และ 

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2556 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯโดยได้ส่งจดหมายเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากทั่วประเทศจ านวนรวม

ทั้งสิ้น1,135 ท่านโดยมีผู้สอบบัญชีฯ ที่มารับฟังค าช้ีแจงรวม 308 ท่าน ซ่ึงคิดเป็น 27% ของจ านวนการส่ง

จดหมายเชิญไปยังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้งหมดขณะที่ยังมีผู้สอบบัญชีอกี 73% ที่ไม่ได้เข้ามารับฟังค าช้ีแจง

จากสภาวิชาชีพฯ 
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สรุปผลการส ารวจจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตที่เขา้รบัฟังค าช้ีแจงฯ 

 

ผลการส ารวจความคิดเหน็เกี่ยวกบัการปฏบัิติงานสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีฯ ที่เข้ามารับฟังการช้ีแจงฯ โดยมี

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ได้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 183 ทา่นสรุปข้อมูลทั่วไปได้ดังน้ี 

 

อายุของผูส้อบบัญชีฯ  

 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

“เป็นผูส้อบบญัชีฯ ทีมี่อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้น

ไป” ซ่ึงคิดเป็น 42% ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 

รองลงมาเป็นผู้สอบบัญชีฯ ที่มีช่วงอายุระหว่าง

41-60 ปี (37%) และมีอายุน้อยกว่า 40 ปี 

(21%)ตามล าดับ 
 

 

ประสบการณใ์นการท างานเป็นผูส้อบบัญชีฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

“เป็นผูส้อบบัญชีฯ ที่มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีมากกว่า 20 ปีขึ้นไป” คิด

เป็น 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดซ่ึง

มีความสมัพันธก์บัอายุของผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ โดยแสดงให้เห็นว่า 

ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ฯ ที่ มี อ า ยุ ม า ก ก ว่ า ก็ จ ะ มี

ประสบการณ์มากกว่าเช่นกนั 

รองลงมาเป็นผู้สอบบัญชีฯ ที่มีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานสอบบัญชี 11-20ปี (28%)  

5-10 ปี (25%) และประสบการณ์น้อยกว่า 5 

ปี (10%) ตามล าดับ 
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ลกัษณะการปฏบิัติงานสอบบญัชี 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ “เป็นผู ้ที ่มีการปฏิบัติงานสอบ

บัญชีเต็มเวลา” คิดเป็น 59% ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในขณะที่

อกี 41% เป็นผู้สอบบัญชีฯ ที่ปฏบัิติงาน

สอบบัญชีเป็นบางส่วนเวลา  

 

 

 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ “เป็นผูส้อบบัญชีอิสระ”(ไม่ได้

จัดตั้งเป็นส านักงาน) คิดเป็น 52% ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในขณะที่

อีก 48% เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏบัิติงาน

ในส านักงานสอบบัญชี  

 

 

 

 

จ านวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีของผูส้อบบญัชีฯ 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ “มีผูช้่วยผูส้อบบัญชี จ านวน 1-5 

ค น ” คิ ด เ ป็ น  72% ข อ ง ผู้ ต อ บ

แบบสอบถามทั้งหมด 

รองลงมามีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จ านวน  

6-10 คน (11%) มากกว่า 10 คน 

(9%) ตามล าดับในขณะที่มีผู้สอบบัญชี

ที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีคนเดียว จ านวน 

8% โดยไม่มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

 

 

 

 

  



ห น้ า ท่ี  |8 

 

รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานสอบบญัชี 

 
 

ค าถามเกีย่วกบัการปฏิบติังานสอบบญัชี 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่เข้ามารับฟังการช้ีแจงฯ ได้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบติังานสอบบญัชี 

โดยสรุปได้ดังน้ี 

 

ล าดับปัจจัยใชใ้นการพจิารณาตัดสนิใจรับงานมากทีสุ่ด 

 

 
 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบแบบสอบถาม เห็นว่า 

“ความซับซอ้นของงาน” ถือเป็นปัจจัยในการ

พิจารณาตอบรับงานจากลูกค้ามากที่สดุ  

ส่วนปัจจัยอื่นๆ เร่ืองความรู้ความสามารถของ

ผู้ ช่ ว ย ผู้ ส อบ บัญ ชี ห รื อ ข อ งต น ใน ก า ร

ปฏิบัติงานสอบบัญชีในลูกค้ารายน้ันๆ หรือ

เร่ืองประวัติและความต้องการของลูกค้า หรือ

เร่ืองความเพียงพอของจ านวนพนักงานหรือ

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานหรือปัจจัย

เร่ืองค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นอันดับ

รองๆ ลงไปในการพิจารณารับงานสอบบัญชี 

 

ล าดับของอุปสรรคต่อการปฏบิัติงานสอบบญัชีใหม้คุีณภาพ  

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบแบบสอบถาม เหน็ว่า “การประเมิน

ความเสีย่งในการตอบรับงาน” ถือเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพมากที่สุด ซ่ึงอาจเป็น

เพราะผู้สอบบัญชีฯ อาจไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ

ประเมินความเสี่ยงในการรับงานจากลูกค้าอย่างดีพอ ซ่ึง

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาใน

ภายหลัง 

ส่วนปัจจัยอันดับ 2 เป็นเร่ืองการวางแผนการตรวจสอบ

ปัจจัยอันดับ 3 เป็นเร่ืองประวัติและความต้องการของ

ลูกค้าปัจจัยอันดับ 4 เป็นเร่ืองการขอยืนยันยอดคงเหลือ

ต่างๆ จากลูกค้า 
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ล าดับปัญหาทีผู่ส้อบบัญชีพบในการปฏบิติังานในปัจจุบนัมากทีสุ่ด 

 

 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบแบบสอบถาม เห็นว่า 

“มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการสอบบัญชี 

ตลอดจนขอ้บงัคับต่างๆ มีความซบัซอ้นและมี

การเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง” ถือเป็นปัญหา

ที่ผู้สอบบัญชีพบในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

มากที่สุด ซ่ึงมีผลท าให้ผู้สอบบัญชีต้องศึกษา

หาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ 

 

ส่วนปัจจัยอนัดับ 2 เป็นเร่ืองค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ต ่าเกินไป จนไม่สามารถปฏบัิติให้มีคุณภาพตามที่ผู้สอบ

บัญชีคาดหวังปัจจัยอันดับ 3 เป็นเร่ืองงบการเงินของลูกค้าจัดท ามาไม่ถูกต้อง เป็นปัญหาที่ผู้สอบบัญชีฯ 

ต้องใช้เวลาในการช้ีแจงกบัลูกค้าและการแก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องตามก าหนดเวลาและปัจจัยอันดับ 4 เป็น

เร่ืองการขาดบุคลากรในการช่วยงาน  
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ปัจจัยทีผู่ส้อบบญัชีเห็นว่าจะท าใหค่้าธรรมเนียมวชิาชีพอยู่ในระดับทีเ่หมาะสมหรือ

สงูข้ึนได ้(เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 

 
 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า “การสื่อสารใหลู้กคา้เขา้ใจถึงส่ิงที่ผูส้อบบัญชีตอ้ง

ปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชี” เป็นปัจจัยที่ผู้สอบบัญชีเหน็ว่าจะท าให้ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอยู่ในระดับ

ที่เหมาะสมหรือสงูข้ึนได้มากที่สุด คิดเป็น 52% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

รองลงมาผู้สอบบัญชีฯ เหน็ว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบัิติงาน เพ่ือท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ

เพ่ิมมูลค่าของงานมากขึ้น (24%) การค านึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ (18%) และอื่นๆ (5%) 

ตามล าดับจะท าให้ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือสูงข้ึนได้ 
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ค าถามเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบบัท่ี 1 (TSQC1) 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่เข้ามารับฟังการช้ีแจงฯ ได้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจใน

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 โดยสรุปได้ดังน้ี 

 

ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่ว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที ่1  

จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

“ทราบ” ว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 

1 จะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 

คิดเป็น 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

อย่างไรกต็าม ยังมีอีก 32% ไม่ทราบว่ามาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 จะมีผลบังคับใช้

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ซ่ึงเป็นหน้าที่ของ 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่จะต้องเร่งด าเนินการเผยแพร่

ข่าวสารการบังคับใช้ของมาตรฐานอย่างเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่ว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพมีขอบเขตการบงัคบัใชท้ั้งกบั 

ส านกังานสอบบญัชีทุกแห่งทีม่ีผูส้อบบญัชี  และผูส้อบบญัชีอิสระคนเดียว 

 

 

 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ “ทราบ” 

ว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพมีขอบเขตการบังคับ

ใช้ทั้งกับส านักงานสอบบัญชีทุกแห่งที่มีผู้สอบบัญชี  

และผู้สอบบัญชีอิสระคนเดียว คิดเป็น 70% ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด          
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ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่ว่าองคป์ระกอบของระบบการควบคุมคุณภาพ มี 6 ดา้น 
 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

“ทราบ” ว่าองค์ประกอบของระบบการควบคุม

คุณภาพมี 6 ด้าน คือ ความรับผิดชอบของผู้น า 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ  การตอบรับงานและ

การคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้า  ทรัพยากร

บุคคล  การปฏบัิติงาน และการติดตามผล คิดเป็น 

62% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

 

 

 
 

ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่ว่าการปฏิบติัและยึดมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ   

ถอืว่าเป็นการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ “ทราบ” 

ว่าการปฏิบัติและยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ  ถือว่า

เป็นการปฏบัิติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ คิด

เป็น 86% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

 

ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่ว่าการจดัท าแผนงานสอบบญัชีและแนวทางการสอบบญัชี   

ถอืว่าเป็นการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

“ทราบ” ว่าการจัดท าแผนงานสอบบัญชีและแนว

ทางการสอบบัญชี ถือ ว่า เป็นการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ คิดเป็น 91% ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ผู้สอบบัญชีฯ ที่เข้ามารับฟังการช้ีแจงฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการพัฒนาและก ากับดูแล

คุณภาพผู้สอบบัญชี โดยสรุปได้ดังน้ี 

 

ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะ 

 ผู้สอบบัญชีสนใจมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 และเห็นว่าจะช่วยกระตุ้ นให้การ

ปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีมีคุณภาพมากขึ้ น อย่างไรกด็ีผู้สอบบัญชีต้องการทราบมาตรการการ

ก ากบัดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ด้วย 

 

 ผู้สอบบัญชีมีต้องการจัดท าคู่มือการควบคุมคุณภาพเพ่ือให้สามารถปฏบัิติงานได้ตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 แต่ยังขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการเตรียมการและการจัดท า จึง

ต้องการให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดอบรมเชิงปฏบัิติการในการจัดท าคู่มือควบคุมคุณภาพให้แก่ผู้สอบ

บัญชีอสิระ 

 

 ผู้สอบบัญชีเห็นว่าการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีน้ัน จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและยกระดับ

ต้ังแต่ในมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาด้านการบัญชี  โดยต้องการให้คุณภาพการเรียนการสอนด้าน

การบัญชีในต่างจังหวัดสามารถเทยีบเคียงได้กบัมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 

 

 ผู้สอบบัญชีเหน็ว่าควรก าหนดหลักเกณฑ/์มาตรฐานในการก าหนดค่าสอบบัญชีขั้นต ่า รวมทั้งต้องมี

การแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงหลักเกณฑด้์วย 

 

 ผู้สอบบัญชีต้องการให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีการจัดฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงในงานสอบบัญชี 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้การประเมินความเสี่ยงธุรกิจลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตรงประเดน็ และ

ท าให้คุณภาพในงานสอบบัญชีดีขึ้น 

 

 ผู้สอบบัญชีรุ่นเก่าใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่อง เป็นอุปสรรคในการท างาน ต้องการให้สภาวิชาชีพบัญชี

มีการจัดฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอบบัญชีอาวุโส 

 

 ผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรมีเวทีให้ผู้สอบบัญชีได้มีโอกาสมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือประเด็น

ปัญหาต่างๆ 
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ทิศทางการส่งเสริมและก ากบัดูแลคุณภาพงานของผูส้อบบญัชี 

ในประเทศไทย 
 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดพ้จิารณาแบ่งผูส้อบบญัชีเป็น 3 กลุ่ม 

เพือ่ด าเนนิการส่งเสริมและก ากบัดูแลคุณภาพของส านกังานและผูส้อบบญัชี 

ใหม้ีระบบควบคุมคุณภาพทีด่ีตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที ่1 (TSQC1) 

 

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯมีภารกิจหลกัในการส่งเสริมและก ากบัดูแลคุณภาพงานของผูส้อบบญัชีดงันี้  

1. ส่งเสริม พฒันา และก ากบัดูแล ส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีให้ปฏิบติังานอย่างมี

คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2. สือ่สารใหส้าธารณชนมีความเขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีในการ

ใหบ้ริการวิชาชีพ รวมถงึความส าคญัของคุณภาพงานสอบบญัชี 

3. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ดงันั้นในกรณทีีท่่านผูส้อบบญัชีฯ มีขอ้สงสยัเกีย่วกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที ่1 

(TSQC1)ฝ่ายพฒันาและก ากับดูแลคุณภาพผูส้อบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและก ากบัดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชีโดยตรง 

และสามารถช่วยตอบค าถามเมื่อมีข้อสงสัยให้กบัทา่นได้ 

โทร 0-2685-2553, 0-2685-2565หรือ email: tsqc1@fap.or.th 

ส านกังานท่ีมีผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

ส านกังานขนาดกลางและเล็กที่มิไดม้ี

ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

ผูส้อบบญัชีอิสระ 

ที่ปฏิบติังานคนเดียว 

mailto:tsqc1@fap.or.th
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