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คํานาํ 

 

ขอบเขตของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบันี้   

 

1. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี เกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของสาํนักงานเกี่ยวกบัระบบ

การควบคุมคุณภาพสาํหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือม่ัน

อื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ีต้องอ่านควบคู่ไปกับ

ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

 

2. ประกาศฉบับอื่นที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กาํหนดมาตรฐานและแนว

ปฏบิัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบุคลากรของสาํนักงานที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏบิัติใน

การควบคุมคุณภาพสาํหรับงานแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220
1
 

เกี่ยวข้องกบัวิธปีฏบิัติในการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน 

 

3. ระบบการควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วยนโยบายที่ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 11 และวิธีปฏิบัติที่จาํเป็นในการนาํนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติและการ

ติดตามผลการปฏบิัติตามนโยบายดังกล่าว 

 

ขอบเขตการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบันี้  

 

4. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี ใช้กับสาํนักงานทุกแห่งที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจน

บริการเกี่ยวเน่ือง ลักษณะและขอบเขตของนโยบายและวิธีปฏิบัติที่แต่ละสาํนักงานพัฒนาขึ้น

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ีขึ้นอยู่กบัปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาด

และลักษณะการดาํเนินงานของสาํนักงาน และการที่สาํนักงานน้ันเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย

หรือไม่ 

 

5. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของสาํนักงานในการปฏบิัติตาม 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ และข้อกาํหนดที่ออกแบบมาเพ่ือให้สาํนักงานสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก ําหนดไว้ดังกล่าวได้ นอกจากน้ีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ียัง

ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องซ่ึงอยู่ในหัวข้อการนาํไปปฏิบัติและคาํอธิบายอื่นตามที่จะ

กล่าวต่อไปในย่อหน้าที่ 8 และคาํนาํซ่ึงมีบริบทเกี่ยวกับการทาํความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี และคาํจาํกดัความ  

 

                                                 
1   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” 
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6. วัตถุประสงค์ กล่าวถงึบริบทที่ข้อกาํหนดของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ีถูกกาํหนดขึ้น  

และมีเจตนาที่จะช่วยสาํนักงานในเร่ืองต่อไปน้ี 

• การทาํความเข้าใจว่าต้องทาํอะไรให้สาํเรจ็ลุล่วง และ 

• การตัดสนิใจว่าต้องทาํเพ่ิมเติมหรือไม่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน 

 

7. ข้อกาํหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี แสดงโดยใช้คาํว่า “ต้อง” 

 

8. ในกรณีที่จาํเป็น การนาํไปปฏบิัติและคาํอธิบายอื่นจะให้คาํอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัข้อกาํหนด

และแนวปฏบิัติในการปฏบิัติตามข้อกาํหนดน้ัน การนาํไปปฏบิัติและคาํอธบิายอื่นอาจ 

• อธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่า ข้อกาํหนดมีความหมายอย่างไรหรือมีเจตนาที่จะครอบคลุมเร่ือง

ใดบ้าง และ 

• ให้ตัวอย่างนโยบายและวิธปีฏบิัติที่อาจเหมาะสมในสถานการณต่์าง ๆ 

 

แม้ว่าแนวปฏบิัติดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อกาํหนด แต่กเ็กี่ยวข้องกับการนาํข้อกาํหนดไปปฏบิัติ

อย่างเหมาะสม การนาํไปปฏบิัติและคาํอธิบายอื่นอาจให้ข้อมูลเบื้ องหลังความเป็นมาเกี่ยวกับ

เร่ืองต่าง ๆ ที่กาํหนดในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี ในกรณีที่เหมาะสม ข้อพิจารณา

เพ่ิมเติมโดยเฉพาะสาํหรับองค์กรที่ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐหรือสาํหรับสาํนักงานขนาดเลก็

จะอยู่ในการนําไปปฏิบัติและคําอธิบายอื่นด้วย  ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเหล่าน้ีช่วยในการนํา

ข้อกาํหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ีไปปฏบิัติ อย่างไรกต็าม ข้อพิจารณา

เพ่ิมเติมเหล่าน้ีไม่ได้จาํกัดหรือลดความรับผิดชอบของสาํนักงานในการนาํไปปฏิบัติและการ

ปฏบิัติตามข้อกาํหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี  

 

9. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี ประกอบด้วย คาํอธบิายความหมายของคาํศัพทต่์าง ๆ ที่

ใช้ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี ซ่ึงอยู่ภายใต้หัวข้อ “คาํจาํกดัความ” คาํจาํกดัความ

ดังกล่าวมีไว้เพ่ือช่วยให้การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ีไปปฏิบัติและการตีความ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ได้มีเจตนาที่จะลบล้างคาํจาํกัดความที่อาจกาํหนดขึ้ นเพ่ือ

วัตถุประสงค์อื่น ไม่ว่าจะเป็นในข้อบังคับทางกฎหมายหรืออื่น ๆ 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

10. สาํนักงานต้องจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สภาวิชาชีพบัญชีฯ สนับสนุนให้นาํมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพดังกล่าว ไปใช้ก่อนวันถอืปฏบิัต ิ
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วตัถุประสงค ์

 

11. วัตถุประสงค์ของสาํนักงานคือการจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมคุณภาพเพ่ือให้ความ

เช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า 

(ก) สาํนักงานและบุคลากรของสาํนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 

(ข) รายงานที่ออกโดยสํานักงานหรือผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ ์

 

คําจํากดัความ 

 

12. ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

 

(ก) วันที่ในรายงาน หมายถงึ วันที่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพกาํหนดให้เป็นวันที่ในรายงาน 

 

(ข) เอกสารหลักฐานของงาน หมายถึง บันทึกของงานที่ทาํ ผลที่ได้รับ และข้อสรุปของ

ผู้ปฏบิัติงาน (ในบางกรณใีช้คาํว่า “กระดาษทาํการ”)  

 

(ค) ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน
2
 หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่นในสํานักงานซ่ึงเป็น

ผู้รับผิดชอบงานและผลการปฏบิัติงานน้ัน และรับผิดชอบต่อรายงานที่ออกในนามของ

สาํนักงาน และในบางสถานการณ์อาจเป็นผู้ที่มีอาํนาจหน้าที่ที่เหมาะสมซ่ึงได้รับจาก

องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานตามกฎหมาย หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล 

 

(ง) การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน หมายถึง กระบวนการที่ออกแบบมาเพ่ือจัดให้มี

การประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์ ในหรือก่อนวันที่ในรายงาน เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่

สาํคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้อสรุปที่ได้ที่ใช้ในการจัดทาํรายงาน กระบวนการการ

สอบทานการควบคุมคุณภาพงานน้ีใช้สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนและงานที่ให้บริการอื่น (ถ้ามี) ที่สาํนักงานพิจารณาแล้วเหน็ว่าต้องมีการสอบ

ทานการควบคุมคุณภาพงาน 

 

(จ) ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื่ นในสํานักงาน 

บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ประกอบด้วยบุคคล

ดังกล่าว ทั้งน้ีบุคคลน้ันต้องไม่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และมีประสบการณ์

                                                 
2
  ในกรณีที่เหมาะสม ให้อ้างอิงคําว่า “ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน” “หุ้นส่วน” และ “สํานักงาน” กับคําที่

เหมือนกนัในภาครัฐ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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และอาํนาจหน้าที่ที่เพียงพอและเหมาะสมในการประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการ

ใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรปุที่ได้ที่ใช้ในการจัดทาํรายงาน 

 

(ฉ) กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน หมายถงึ หุ้นส่วนและบุคลากรทุกคนที่ปฏบิตัิงาน รวมถงึบุคคลอื่นที่

ได้รับการว่าจ้างโดยสาํนักงานหรือสาํนักงานเครือข่ายให้ปฏบิัติงานในงานที่ให้บริการน้ัน 

ทั้งน้ีไม่รวมถงึผู้เช่ียวชาญภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างโดยสาํนักงานหรือสาํนักงาน

เครือข่าย 

 

(ช) สาํนักงาน หมายถงึ ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจาํกดั หรือองค์กร

รปูแบบอื่นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 

(ซ) การตรวจทาน หมายถึง วิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามนโยบายและวิธีปฏบิัติในการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานใน

งานที่ให้บริการที่เสรจ็สิ้นแล้ว 

 

(ฌ) บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ กจิการที่มีหุ้น ตราสารทุน หรือตราสารหน้ี ที่เสนอราคาหรือ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีการซ้ือขายภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

หรือหน่วยงานอื่นที่เทยีบเท่า 

 

(ญ) การติดตามผล หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยการพิจารณาและการประเมินระบบ

การควบคุมคุณภาพของสาํนักงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเลือกงานที่ให้บริการที่เสรจ็

สิ้นแล้วมาตรวจทานเป็นประจาํ กระบวนการดังกล่าวออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ัน

อย่างสมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า ระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานได้มีการ

ปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล 

 

(ฎ) สาํนักงานเครือข่าย หมายถงึ สาํนักงานหรือหน่วยงานที่อยู่ในเครือข่าย 

 

(ฏ) เครือข่าย หมายถงึ  โครงสร้างขนาดใหญ่ที่ 

(1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และ 

(2) มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือการทาํกาํไรหรือการปันส่วนค่าใช้จ่าย หรือมีการถอืหุ้น 

การควบคุมหรือการบริหารร่วมกัน มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุม

คุณภาพร่วมกัน มีกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกัน มีการใช้ช่ือทางการค้าร่วมกัน หรือมี

ทรัพยากรทางวิชาชีพที่เป็นส่วนสาํคัญร่วมกนั 

 

(ฐ) หุ้นส่วน หมายถึง บุคคลผู้มีอาํนาจหน้าที่กระทาํการผูกพันสาํนักงานในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

การปฏบิัติงานบริการทางวิชาชีพ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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(ฑ) บุคลากร หมายถงึ หุ้นส่วนและพนักงาน 

 

(ฒ) มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง 

 

(ณ) ความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผล ในบริบทของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี หมายถึง 

ความเช่ือม่ันในระดับสงูแต่ไม่ใช่ความเช่ือม่ันในระดับสงูสดุ 

 

(ด) ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง หมายถึง  ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานและผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานต้องปฏบิัติตาม  

 

(ต) พนักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพที่มิใช่หุ้นส่วน ทั้งน้ีรวมถึงผู้เช่ียวชาญที่สาํนักงาน

ว่าจ้าง 

 

(ถ) บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หมายถงึ บุคคลภายนอกสาํนักงานที่มีความรู้และ

ความสามารถที่จะปฏบิัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานได้ ตัวอย่างเช่น หุ้นส่วน

จากสาํนักงานอื่น หรือพนักงานที่มีประสบการณ์ที่เหมาะสมขององค์กรวิชาชีพบัญชีที่มี

สมาชิกที่อาจปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต หรืองานให้

ความเช่ือม่ันอื่นหรือบริการเกี่ยวเน่ืองได้ หรือขององค์กรที่ให้บริการการควบคุมคุณภาพ

ที่เกี่ยวข้อง 

 

ขอ้กาํหนด 

 

การนาํไปปฏิบติัและการปฏิบติัตามขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

13. บุคลากรภายในสาํนักงานที่รับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมคุณภาพของ

สาํนักงานต้องมีความเข้าใจในเน้ือหาทั้งหมดของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี รวมถึง

การนาํไปปฏบิัติและคาํอธบิายอื่น เพ่ือที่จะได้เข้าใจในวัตถุประสงค์และจะได้นาํข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ีไปปฏบิัติได้อย่างเหมาะสม 

 

14.  สาํนักงานต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดแต่ละข้อของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี เว้นแต่

ในกรณีที่ข้อกาํหนดน้ันไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบ

การเงิน และงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 

 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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15. ข้อกําหนด ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้สํานักงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ําหนดไว้ใน

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ีได้ ดังน้ันการนาํข้อกาํหนดไปปฏบิัติอย่างเหมาะสมจะเป็น

พ้ืนฐานที่เพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรกต็าม เน่ืองจากสถานการณ์ต่าง ๆ 

มีความหลากหลายแตกต่างกนั และสาํนักงานไม่สามารถคาดคะเนสถานการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว

ได้ทั้งหมด สาํนักงานจึงต้องพิจารณาว่ามีเร่ืองหรือสถานการณ์ใดโดยเฉพาะเจาะจงที่ทาํให้

สาํนักงานต้องกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมจากข้อกาํหนดในมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพน้ีหรือไม่ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ีกาํหนด

ไว้  

 

องคป์ระกอบของระบบการควบคุมคุณภาพ  

 

16. สาํนักงานต้องจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงรวมถึงนโยบายและวิธีปฏบิัติที่

กล่าวถงึแต่ละองค์ประกอบต่อไปน้ี  

(ก) ความรับผดิชอบของผู้นาํต่อคุณภาพภายในสาํนักงาน 

(ข) ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

(ค) การตอบรับและการคงไว้ซ่ึงความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

(ง) ทรัพยากรบุคคล 

(จ) การปฏบิัติงาน 

(ฉ) การติดตามผล 

 

17. สาํนักงานต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏบิัติของสาํนักงาน และสื่อสาร

นโยบายและวิธปีฏบิัติดังกล่าวให้กบับุคลากรของสาํนักงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2-ก3) 

 

ความรบัผดิชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายในสํานกังาน  

 

18.  สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนวัฒนธรรมภายใน

องค์กรที่ให้ตระหนักว่าคุณภาพเป็นสิ่งจาํเป็นในการปฏบิัติงาน นโยบายและวิธีปฏบิัติดังกล่าว

ต้องกาํหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารของสาํนักงาน (หรือเทยีบเท่า) เป็นผู้รับผิดชอบ

สงูสดุเกี่ยวกบัระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก4-ก5) 

 

19. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบิัติเพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

ประธานคณะกรรมการบริหารของสาํนักงานให้รับผิดชอบในการดาํเนินการเกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน มีประสบการณ์และความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสม 

รวมทั้งมีอาํนาจหน้าที่ที่จาํเป็น ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพดังกล่าว 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก6)  
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ขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

20. สํานักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า สาํนักงานและบุคลากรของสาํนักงานปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก7 และ ก9) 

 

ความเป็นอิสระ 

 

21. สํานักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า สาํนักงาน บุคลากรของสาํนักงาน และในบางกรณีอาจรวมถึง

บุคคลอื่นภายใต้ข้อกาํหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ (รวมถึงบุคลากรของสาํนักงานเครือข่าย) 

ดาํรงไว้ซ่ึงความเป็นอสิระที่กาํหนดโดยข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง นโยบายและวิธี

ปฏบิัติดังกล่าวต้องช่วยให้สาํนักงาน 

(ก) สื่อสารข้อกาํหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระให้แก่บุคลากรของสาํนักงาน และในบางกรณี

อาจรวมถงึบุคคลอื่นภายใต้ข้อกาํหนดดังกล่าว และ 

(ข) ระบุและประเมินสถานการณ์และความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ 

และดาํเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือกาํจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ โดยใช้มาตรการการป้องกนัหรือถอนตัวจากงานน้ัน (หากพิจารณาแล้วเหน็ว่า

เหมาะสม) หากการถอนตัวสามารถกระทาํได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

 

22. นโยบายและวิธปีฏบิัติดังกล่าวต้องกาํหนดให้ 

(ก) ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานของลูกค้าแก่สาํนักงาน 

รวมถึงขอบเขตของการให้บริการ เพ่ือให้สาํนักงานสามารถประเมินผลกระทบโดยรวม 

(ถ้ามี) ต่อข้อกาํหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระได้ 

(ข) บุคลากรต้องแจ้งให้สาํนักงานทราบทันทีถึงสถานการณ์และความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิด

อุปสรรคต่อความเป็นอิสระ เพ่ือให้สาํนักงานสามารถดาํเนินการตามความเหมาะสมได้ 

และ 

(ค) ต้องมีการรวบรวมและการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือให้ 

(1)  สาํนักงานและบุคลากรของสาํนักงานสามารถพิจารณาได้ทันทีว่า สาํนักงานและ

บุคลากรของสาํนักงานปฏบิัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระหรือไม่ 

(2)  สาํนักงานสามารถเกบ็รักษาข้อมูลของสาํนักงานที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอสิระและ

ปรับปรงุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอได้ และ 

(3) สาํนักงานสามารถดาํเนินการตามความเหมาะสมเกี่ยวกับอุปสรรคต่อความเป็น

อสิระที่พบ ซ่ึงสงูเกนิกว่าระดับที่ยอมรับได้  
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23. สํานักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่าสาํนักงานจะได้รับแจ้งเกี่ยวกบัการฝ่าฝืนข้อกาํหนดเกี่ยวกบัความ

เป็นอิสระ และเพ่ือให้สาํนักงานสามารถดาํเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือแก้ไขสถานการณ์

ดังกล่าวได้ นโยบายและวิธปีฏบิัติดังกล่าวต้องรวมถงึข้อกาํหนดที่กาํหนดให้ 

(ก) บุคลากรต้องแจ้งให้สาํนักงานทราบถงึการฝ่าฝืนความเป็นอสิระทนัททีี่ทราบ 

(ข) สาํนักงานต้องสื่อสารให้บุคคลดังต่อไปน้ีทราบทนัทถีึงการฝ่าฝืนนโยบายและวิธีปฏบิัติที่

พบ 

(1) ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงาน ซ่ึงจะต้องพิจารณาการฝ่าฝืนน้ันร่วมกบัสาํนักงาน และ 

(2) บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในสาํนักงาน และในบางกรณีอาจรวมถึงในสาํนักงานเครือข่าย 

และบุคคลอื่นภายใต้ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ดาํเนินการ

ตามความเหมาะสม และ 

(ค) ในกรณทีี่จาํเป็น ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานและบุคคลอื่น ๆ ตามที่กล่าวถงึไว้ในย่อหน้า 

23(ข)(2) ต้องสื่อสารให้สาํนักงานทราบทนัทเีกี่ยวกบัการดาํเนินการแก้ไขเร่ืองดังกล่าว 

เพ่ือให้สาํนักงานสามารถพิจารณาได้ว่าควรดาํเนินการเพ่ิมเติมหรือไม่  

 

24. สาํนักงานต้องได้รับหนังสือยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของสาํนักงานเกี่ยวกับความเป็นอิสระ จากบุคลากรของ

สาํนักงานทุกคนที่ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกาํหนดว่าต้องดาํรงไว้ซ่ึงความเป็น

อสิระ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก11) 

 

25. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบิัติที่  

(ก) กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความจําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการการป้องกันเพ่ือลด

อุปสรรคที่เกิดจากความคุ้นเคยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เม่ือมีการใช้พนักงานอาวุโส

คนเดิมในการปฏบิัติงานให้ความเช่ือม่ันงานเดิมเป็นระยะเวลานาน และ 

(ข) ในกรณีการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน กาํหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ

บัญชีที่รับผิดชอบงานและบุคคลต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุม

คุณภาพงาน และในบางกรณีอาจรวมถึงบุคคลอื่นภายใต้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการ

หมุนเวียน ภายหลังระยะเวลาที่กาํหนดไว้ตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก13 และ ก15-ก17) 

 

การตอบรบังานและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานทีมี่ลกัษณะเฉพาะ 

 

26. สํานักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า สาํนักงานจะตอบรับงานหรือคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้าและ
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งานต่าง ๆ เม่ือสาํนักงาน  

(ก) มีทกัษะความรู้ ในการปฏบิัติงานน้ัน และมีความสามารถ รวมทั้งมีเวลาและทรัพยากรใน

การปฏบิัติงานน้ันได้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก18 และ ก23) 

(ข) สามารถปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องได้ และ 

(ค) ได้พิจารณาถึงความซ่ือสัตย์สุจริตของลูกค้าแล้ว และไม่มีข้อมูลที่นาํไปสู่ข้อสรุปว่าลูกค้า

ขาดความซ่ือสตัย์สจุริต (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก19-ก20 และ ก23) 

 

27. นโยบายและวิธปีฏบิัติดังกล่าวต้องมีข้อกาํหนดต่อไปน้ี 

(ก) สาํนักงานต้องได้มาซ่ึงข้อมูลที่สาํนักงานพิจารณาว่าจาํเป็นในสถานการณ์น้ัน ๆ ก่อนการ

ตอบรับงานกับลูกค้ารายใหม่ และเม่ือต้องตัดสินใจว่าจะคงไว้ซ่ึงงานกับลูกค้ารายเดิม

ต่อไปหรือไม่ และเม่ือพิจารณาตอบรับงานใหม่กบัลูกค้ารายเดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21 

และ ก23) 

(ข) ในกรณีที่พบว่าการตอบรับงานกับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้ารายเดิมอาจทาํให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ สาํนักงานต้องพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะตอบรับงานน้ันหรือไม่ 

(ค) ในกรณีที่พบว่ามีประเด็นปัญหา และสาํนักงานตัดสินใจที่จะตอบรับงานหรือคงไว้ซ่ึง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่มีลักษณะเฉพาะ สาํนักงานต้องจัดทาํเอกสารหลักฐาน

เพ่ือบันทกึว่าได้ดาํเนินการอย่างไรในการแก้ไขประเดน็ปัญหาดังกล่าว 

 

28. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏบิัติในการคงไว้ซ่ึงงานและความสัมพันธ์กับลูกค้า ซ่ึง

กล่าวถึงสถานการณ์ที่สาํนักงานได้รับข้อมูลที่อาจเป็นเหตุให้สาํนักงานปฏิเสธงานหากได้รับ

ข้อมูลดังกล่าวก่อนหน้าน้ัน นโยบายและวิธปีฏบิัติดังกล่าวรวมถงึการพิจารณาเกี่ยวกบั 

(ก) ความรับผิดชอบทางวิชาชีพและทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ัน รวมทั้ง

พิจารณาว่ามีข้อกาํหนดที่กาํหนดให้สาํนักงานต้องรายงานให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็น

ผู้แต่งตั้งทราบหรือไม่ หรือในบางกรณีต้องรายงานให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กาํกับดูแล

ทราบหรือไม่ และ 

(ข)  ความเป็นไปได้ในการถอนตัวจากงาน หรือทั้ งการถอนตัวจากงานและการยุติ

ความสมัพันธก์บัลูกค้า (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก22-ก23)   

 

ทรพัยากรบุคคล 

 

29. สํานักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า สาํนักงานมีบุคลากรที่มีทกัษะความรู้ ความสามารถ และความยึด

ม่ันในหลักจรรยาบรรณที่เพียงพอ ซ่ึงจาํเป็นในการ 

(ก) ปฏบิัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 

(ข) ทาํให้สาํนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสามารถออกรายงานที่เหมาะสมกับ

สถานการณไ์ด้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก24-ก29) 
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การมอบหมายงานใหก้ลุ่มผูป้ฏิบติังาน  

 

30. สาํนักงานต้องมอบหมายความรับผิดชอบในงานแต่ละงานให้แก่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

และต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบิัติ ที่กาํหนดให้ 

(ก) สื่อสารไปยังผู้บริหารหลักและผู้มีหน้าที่กาํกับดูแลของลูกค้า เกี่ยวกับตัวบุคคลและ

บทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานดังกล่าว 

(ข)  ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานดังกล่าวมีทกัษะความรู้   ความสามารถ และอาํนาจหน้าที่ที่

เหมาะสมในการปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่น้ัน และ 

(ค) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานดังกล่าวได้ถูกกาํหนดและได้สื่อสารไป

ยังผู้สอบบัญชีผู้น้ันอย่างชัดเจน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก30)  

 

31. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏบิัติเกี่ยวกบัการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม ที่มีทกัษะ

ความรู้ที่จาํเป็นและมีความสามารถในการ 

(ก) ปฏบิัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 

(ข) ทาํให้สาํนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสามารถออกรายงานที่เหมาะสมกับ

สถานการณไ์ด้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก31)  

 

การปฏิบติังาน 

 

32. สํานักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสาํนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานออกรายงานที่เหมาะสมกบั

สถานการณ ์นโยบายและวิธปีฏบิัติดังกล่าวต้องรวมถงึ 

(ก) เร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมความสมํ่าเสมอของคุณภาพในการปฏบิัติงาน (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก32-ก33)  

(ข) ความรับผดิชอบในการควบคุมดูแล และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก34)  

(ค) ความรับผดิชอบในการสอบทาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก35)  

 

33. การพิจารณานโยบายและวิธีปฏบิัติเกี่ยวกบัความรับผิดชอบในการสอบทานของสาํนักงานต้อง

อยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า งานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าจะถูกสอบทาน

โดยสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณม์ากกว่า 
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การปรึกษาหารือ 

 

34. สํานักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า 

(ก)  มีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมในเร่ืองต่าง ๆ ที่ยากหรือที่มีข้อโต้แย้ง 

(ข) มีทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดให้มีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมได้ 

(ค)  ลักษณะและขอบเขตของการปรึกษาหารือและข้อสรุปจากการปรึกษาหารือดังกล่าวได้มี

การจดบันทกึและได้มีการตกลงร่วมกนัระหว่างผู้ขอคาํปรึกษาและผู้ให้คาํปรึกษา และ 

(ง)  ข้อสรปุที่ได้จากการปรึกษาหารือได้มีการนาํไปปฏบิัติ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก36-ก40)  

 

การสอบทานการควบคมุคณุภาพงาน 

 

35. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบิัติที่กาํหนดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

สาํหรับงานที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ดุลย

พินิจที่สาํคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้อสรุปที่ได้ที่ใช้ในการจัดทาํรายงาน นโยบายและวิธี

ปฏบิัติดังกล่าวต้อง 

(ก)  กาํหนดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสาํหรับงานตรวจสอบงบการเงินของ

บริษัทจดทะเบียนทุกงาน 

(ข)  กาํหนดเกณฑใ์นการประเมินเพ่ือพิจารณาว่าต้องมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

หรือไม่ สาํหรับงานตรวจสอบและงานสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต และงานให้

ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ืองอื่น ๆ ทั้งหมด และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก41)  

(ค) กาํหนดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสาํหรับงานทุกงาน (ถ้ามี) ที่เข้าข่าย

ตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นตามย่อหน้าที่ 35(ข) 

 

36. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏบิัติที่กาํหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการ

สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน นโยบายและวิธีปฏบิัติดังกล่าวต้องกาํหนดว่า ต้องไม่ลงวันที่

ในรายงานจนกว่าการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานจะเสร็จสิ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก42-ก

43) 

 

37. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏบิัติที่กาํหนดให้การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

รวมถงึเร่ืองต่อไปน้ี 

(ก) การปรึกษาหารือเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญกบัผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงาน 

(ข) การสอบทานงบการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวกบัเร่ืองอื่นและร่างรายงาน 

(ค) การสอบทานเอกสารหลักฐานของงานที่เกี่ยวกบัการใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญและข้อสรุปที่ได้

ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และ 
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(ง) การประเมินข้อสรุปที่ได้ที่ใช้ในการจัดทาํรายงานและการพิจารณาว่าร่างรายงานน้ัน

เหมาะสมหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก44) 

 

38. สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธี

ปฏบิัติที่กาํหนดให้การสอบทานคุณภาพงานต้องรวมถงึการพิจารณาเร่ืองต่อไปน้ี 

(ก) การประเมินเร่ืองความเป็นอิสระของสาํนักงานโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กบังานน้ัน  

(ข) มีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมหรือไม่ในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัความคิดเหน็ที่แตกต่าง 

หรือในเร่ืองที่ยากหรือที่มีข้อโต้แย้ง และข้อสรปุที่ได้จากการปรึกษาหารือดังกล่าว และ 

(ค) เอกสารหลักฐานที่เลือกมาเพ่ือการสอบทานแสดงให้เหน็ถึงผลการปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญและสนับสนุนข้อสรุปที่ได้หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก45-ก

46)  

 

เกณฑเ์กี่ยวกบัคุณสมบัติของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

 

39. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

และกาํหนดคุณสมบัติของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานดังกล่าว โดยพิจารณาจาก 

(ก)  คุณสมบัติด้านเทคนิคที่ต้องใช้ในการปฏบิัติหน้าที่ รวมถึงประสบการณ์และอาํนาจหน้าที่

ที่จาํเป็น และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก47) 

(ข)  ระดับที่ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสามารถให้คาํปรึกษาเกี่ยวกับงานได้ โดยไม่

กระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้สอบทาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก48) 

 

40. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือดาํรงไว้ซ่ึงความเที่ยงธรรมของ

ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก49–ก51) 

 

41. นโยบายและวิธีปฏิบัติของสาํนักงานต้องกาํหนดเกี่ยวกับการเปล่ียนผู้สอบทานการควบคุม

คุณภาพงาน ในกรณีที่ความสามารถในการปฏบิัติงานสอบทานอย่างเที่ยงธรรมของผู้สอบทาน

อาจไม่เหมาะสม  

 

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

 

42. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ยวกบัการจัดทาํเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการสอบ

ทานการควบคุมคุณภาพงาน ที่กาํหนดให้มีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า 

(ก) วิธีปฏบิัติที่กาํหนดโดยนโยบายของสาํนักงานเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมคุณภาพ

งานได้มีการปฏบิัติตามแล้ว 

(ข) การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานได้เสรจ็สิ้นแล้วในหรือก่อนวันที่ในรายงาน และ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ 
และการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง 

16 

(ค) ผู้สอบทานไม่พบว่ามีเร่ืองที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่อาจเป็นเหตุให้ผู้สอบทานเช่ือว่าการใช้

ดุลยพินิจที่สาํคัญและข้อสรปุที่ได้ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานน้ันไม่เหมาะสม 

 

ความคดิเหน็ที่แตกต่าง 

 

43. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการและการแก้ปัญหาที่เกิดจากความ

คิดเหน็ที่แตกต่างที่เกดิขึ้นภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และที่เกดิขึ้นกบัผู้ให้คาํปรึกษา และในบาง

กรณีเกดิขึ้นระหว่างผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกบัผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก52-ก53) 

 

44. นโยบายและวิธปีฏบิัติดังกล่าวต้องกาํหนดให้  

(ก)  ข้อสรปุที่ได้มีการจดบันทกึและนาํไปปฏบิัติ  และ 

(ข)  ไม่ลงวันที่ในรายงานจนกว่าจะได้แก้ไขเร่ืองดังกล่าวแล้ว 

 

เอกสารหลักฐานของงาน 

 

การรวบรวมแฟ้มงานขั้นสดุท้ายให้เสรจ็สมบูรณ ์ 

 

45. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏบิัติให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงานรวบรวมแฟ้มงานขั้นสดุท้ายให้

เสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาที่ทันท่วงทีหลังจากที่รายงานเสรจ็สิ้นแล้ว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก54-ก

55) 

 

การรักษาความลับ การเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย ความสมบูรณค์รบถ้วน ความสามารถในการเข้าถงึ 

และความสามารถในการเรียกใช้เอกสารหลักฐานของงาน 

 

46. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏบิัติที่ออกแบบมาเพ่ือคงไว้ซ่ึงการรักษาความลับ การ

เกบ็รักษาอย่างปลอดภัย ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความสามารถในการเข้าถึงและความสามารถ

ในการเรียกใช้เอกสารหลักฐานของงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก56-ก59) 

 

การเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงาน 

 

47. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงานไว้

เป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อความต้องการของสาํนักงาน หรือตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับ

กาํหนดไว้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก60-ก63) 
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การติดตามผล 

 

การติดตามผลเกี่ยวกบันโยบายและวิธปีฏบิัติในการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน  

 

48. สาํนักงานต้องจัดให้มีกระบวนการการติดตามผลที่ออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า นโยบายและวิธปีฏบิัติที่เกี่ยวข้องกบัระบบการควบคุมคุณภาพน้ัน 

เกี่ยวข้อง เพียงพอ และมีการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล โดยกระบวนการดังกล่าวต้อง 

(ก) มีการพิจารณาและการประเมินผลระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานอย่างต่อเน่ือง 

รวมถึงการตรวจทานงานที่ เสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างน้อยหน่ึงงานของผู้สอบบัญชีที่

รับผดิชอบงานแต่ละคนในทุกรอบระยะเวลาที่กาํหนด 

(ข) มีการมอบหมายความรับผิดชอบในกระบวนการการติดตามผลให้หุ้นส่วนคนใดคนหน่ึง

หรือหลายคน หรือให้บุคคลอื่นที่มีประสบการณ์และอาํนาจหน้าที่ในสาํนักงานที่เพียงพอ

และเหมาะสมที่จะรับผดิชอบในกระบวนการการติดตามผลน้ันได้ และ 

(ค) มีการกาํหนดว่าบุคคลที่เป็นผู้ปฏบิัติงานหรือเป็นผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานต้อง

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจงานน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก64-ก68) 

 

การประเมิน การสือ่สาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องทีพ่บ 

 

49. สาํนักงานต้องประเมินผลกระทบของข้อบกพร่องที่พบจากกระบวนการการติดตามผล และ

พิจารณาว่าข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นกรณใีดกรณหีน่ึงต่อไปน้ี  

(ก) ข้อบกพร่องที่ไม่ได้ช้ีชัดเสมอไปว่า ระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานไม่เพียง

พอที่จะให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า สาํนักงานมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานที่ออกโดยสาํนักงาน

หรือผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ ์หรือ 

(ข) ข้อบกพร่องที่เกดิขึ้นอย่างมีแบบแผน หรือข้อบกพร่องที่เกดิขึ้นซํา้ๆ หรือข้อบกพร่องที่

สาํคัญซ่ึงต้องดาํเนินการแก้ไขในทนัท ี

 

50. สาํนักงานต้องสื่อสารให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่นที่เหมาะสมทราบ

เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบจากกระบวนการการติดตามผลและข้อเสนอแนะในการดาํเนินการ

แก้ไขที่เหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก69) 

 

51. ข้อเสนอแนะในการดาํเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อข้อบกพร่องที่พบ ต้องรวมถึงข้อใดข้อหน่ึง

หรือหลายข้อต่อไปน้ี 

(ก)  การดาํเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวกบังานใดงานหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคล

หน่ึง  
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(ข)  การสื่อสารเร่ืองที่พบไปยังผู้ที่รับผดิชอบในการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ 

(ค)  การเปล่ียนแปลงนโยบายและวิธปีฏบิัติในการควบคุมคุณภาพงาน และ 

(ง)  การลงโทษผู้ที่ไม่ปฏบิัติตามนโยบายและวิธีปฏบิัติของสาํนักงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่

ทาํเช่นน้ันซํา้หลายคร้ัง 

 

52. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏบิัติในการพิจารณากรณีต่าง ๆ ที่ผลจากกระบวนการ

การติดตามผลช้ีให้เห็นว่ารายงานอาจไม่เหมาะสม หรือมีการละเว้นวิธีปฏิบัติในระหว่างการ

ปฏบิัติงาน นโยบายและวิธีปฏบิัติดังกล่าวต้องกาํหนดให้สาํนักงานพิจารณาว่าต้องดาํเนินการ

ต่อไปอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และพิจารณาว่าต้องขอคาํแนะนาํจากฝ่ายกฎหมายหรือไม่ 

 

53. สาํนักงานต้องสื่อสารผลจากการติดตามผลระบบการควบคุมคุณภาพงานของสาํนักงานให้

ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานและบุคคลอื่นที่เหมาะสมในสาํนักงานทราบ ซ่ึงรวมถึงประธานคณะ

กรรมการบริหารของสาํนักงาน อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การสื่อสารดังกล่าวต้องเพียงพอที่จะทาํ

ให้สาํนักงานและบุคคลดังกล่าวสามารถดาํเนินการที่เหมาะสมได้ทนัทเีม่ือจาํเป็น ตามบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบที่กาํหนดไว้ของบุคคลเหล่าน้ัน ข้อมูลที่สื่อสารต้องรวมถึงเร่ือง

ต่อไปน้ี 

(ก)  รายละเอยีดของกระบวนการการติดตามผลที่ได้ดาํเนินการ 

(ข)  ข้อสรปุที่ได้จากกระบวนการการติดตามผล 

(ค) ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ให้แจ้งรายละเอียดของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างมีแบบแผน หรือ

ข้อบกพร่องที่เกดิขึ้นซํา้ ๆ หรือข้อบกพร่องที่สาํคัญ และการดาํเนินการที่ได้ทาํเพ่ือแก้ไข

หรือปรับปรงุข้อบกพร่องเหล่าน้ัน  

 

54. บางสาํนักงานดาํเนินงานภายใต้เครือข่าย จึงอาจมีวิธีปฏิบัติในการติดตามผลบางส่วนของ

สาํนักงานเป็นไปตามวิธปีฏบิัติของเครือข่ายเพ่ือให้มีความสอดคล้องกนั ในกรณีที่สาํนักงานใน

เครือข่ายมีการดาํเนินการภายใต้นโยบายและวิธปีฏบิัติในการติดตามผลเดียวกนัซ่ึงออกแบบมา

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี และสาํนักงานเหล่าน้ีเช่ือถือในระบบการ

ติดตามผลน้ัน นโยบายและวิธปีฏบิัติของสาํนักงานดังกล่าวต้องกาํหนดให้ 

(ก)  เครือข่ายสื่อสารขอบเขตโดยรวมและผลของกระบวนการการติดตามผลอย่างน้อยปีละ

หน่ึงคร้ัง ไปยังบุคคลที่เหมาะสมภายในสาํนักงานเครือข่าย และ 

(ข)  เครือข่ายสื่อสารข้อบกพร่องของระบบการควบคุมคุณภาพที่พบทันที ไปยังบุคคลที่

เหมาะสมภายในสาํนักงานเครือข่ายหรือสาํนักงานเครือข่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

สามารถดาํเนินการที่จาํเป็นได้  
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ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานที่อยู่ในสาํนักงานเครือข่ายต่าง ๆ สามารถเช่ือถือในผล

ของกระบวนการการติดตามผลที่นําไปปฎิบัติภายในเครือข่ายได้ เว้นแต่สํานักงานหรือ

เครือข่ายให้คาํแนะนาํไว้เป็นอย่างอื่น 

 

ขอ้รอ้งเรียนและขอ้กล่าวหา 

 

55. สํานักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแก่สาํนักงานว่า สาํนักงานมีการจัดการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกบั 

(ก)  ข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาว่างานที่สาํนักงานปฏบิัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 

(ข)  ข้อกล่าวหาเกี่ยวกบัการไม่ปฏบิัติตามระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน 

ในกระบวนการน้ี สาํนักงานต้องจัดให้มีช่องทางที่ชัดเจนให้แก่บุคลากรของสาํนักงานในการ

เสนอประเดน็ปัญหา ในลักษณะที่ทาํให้บุคลากรเหล่าน้ันสามารถกระทาํได้โดยไม่ต้องเกรงกลัว

การตอบโต้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก70)  

 

56. ในระหว่างที่มีการสืบสวนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา หากพบว่ามีข้อบกพร่องในการ

ออกแบบหรือการปฏบิัติตามการออกแบบของนโยบายและวิธปีฏบิัติในการควบคุมคุณภาพของ

สาํนักงาน หรือพบว่ามีการไม่ปฏบิัติตามระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานโดยบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคล สาํนักงานต้องดาํเนินการอย่างเหมาะสมตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 51 (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก71-ก72)  

 

เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัระบบการควบคุมคุณภาพ 

 

57. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบิัติที่กาํหนดให้มีการจัดทาํเอกสารหลักฐานที่เหมาะสม 

เพ่ือเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการดาํเนินการในแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุมคุณภาพ

ของสาํนักงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก73-ก75)  

 

58. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กาํหนดให้มีการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานเป็น

ระยะเวลาที่เพียงพอ เพ่ือให้ผู้ที่ปฏบิัติงานติดตามผลสามารถประเมินการปฏบิัติตามระบบการ

ควบคุมคุณภาพของสาํนักงานได้ หรือเป็นระยะเวลาที่นานกว่าน้ันหากมีกฎหมายหรือข้อบังคับ

กาํหนดไว้ 

 

59. สาํนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบิัติที่กาํหนดให้มีการจัดทาํเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัข้อ

ร้องเรียนและข้อกล่าวหา และการดาํเนินการกบัข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาเหล่าน้ัน 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

 

การนาํไปปฏิบติัและการปฏิบติัตามขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

ขอ้พิจารณาโดยเฉพาะสาํหรบัสาํนกังานขนาดเลก็ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14)  

 

ก1. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับน้ี ไม่ได้กาํหนดให้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดที่ไม่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไม่มีพนักงาน ข้อกาํหนดในมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบับน้ี เช่น ข้อกาํหนดเกี่ยวกบันโยบายและวิธีปฏบิัติในการจัดสรรบุคลากรที่

เหมาะสมไปยังกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (ดูย่อหน้าที่ 31) ความรับผิดชอบในการสอบทาน (ดูย่อ

หน้าที่ 33) และการสื่อสารผลจากการติดตามผลให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในสาํนักงาน

ทราบ (ดูย่อหน้าที่ 53) เป็นข้อกาํหนดที่ไม่เกี่ยวข้อง เม่ือไม่มีพนักงาน 

 

องคป์ระกอบของระบบการควบคุมคุณภาพ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 17) 

 

ก2. โดยทั่วไป การสื่อสารนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพไปยังบุคลากรของ

สาํนักงาน รวมถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุม

คุณภาพ  และการสื่อสารให้ทราบว่าพนักงานแต่ละคนมีความรับผดิชอบในเร่ืองคุณภาพและถูก

คาดหวังให้ปฏบิัติตามนโยบายและวิธปีฏบิัติเหล่าน้ี การสนับสนุนให้บุคลากรของสาํนักงานแจ้ง

ข้อคิดเหน็หรือเร่ืองที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพเป็นการเน้นถึงความสาํคัญของการ

ได้มาซ่ึงผลตอบกลับเกี่ยวกบัระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน 

 

ขอ้พิจารณาโดยเฉพาะสาํหรบัสาํนกังานขนาดเลก็ 

 

ก3. เอกสารหลักฐานและการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏบิัติสาํหรับสาํนักงานขนาดเลก็อาจ

เป็นทางการน้อยกว่าและครอบคลุมน้อยกว่าสาํนักงานที่มีขนาดใหญ่ 

 

ความรบัผดิชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายในสํานกังาน 

 

การสง่เสริมวฒันธรรมภายในองค์กรเกีย่วกบัคณุภาพ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 18) 

 

ก4. ผู้นาํของสาํนักงานและการเป็นแบบอย่าง มีอิทธิพลที่สาํคัญต่อวัฒนธรรมภายในองค์กรของ

สาํนักงาน  การส่งเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพขึ้ นอยู่กับการปฏิบัติและ

ข่าวสารที่ชัดเจน สมํ่าเสมอ และเกิดขึ้นบ่อย ๆ จากผู้บริหารของสาํนักงานทุกระดับ ที่มุ่งเน้น

นโยบายและวิธปีฏบิัติในการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน รวมทั้งข้อกาํหนดที่ให้มีการ 
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(ก) ปฏบิัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ  

(ข) ออกรายงานที่เหมาะสมกบัสถานการณ ์

 

การปฏิบัติและข่าวสารดังกล่าวช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงและให้คุณค่ากับงานที่มี

คุณภาพสงู  การปฏบิัติและข่าวสารเหล่าน้ีอาจสื่อสารโดย (แต่ไม่ได้จาํกดัเพียง) การฝึกอบรม

สมัมนา การประชุม การสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พันธกจิ จดหมายข่าวหรือ

บันทึกย่อ การปฏิบัติและข่าวสารอาจรวมอยู่ในเอกสารหลักฐานภายในและเอกสารการ

ฝึกอบรมของสาํนักงาน และในวิธีปฏิบัติในการประเมินผลงานของหุ้นส่วนและพนักงาน ใน

ลักษณะที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความมุ่งหมายของสาํนักงานเกี่ยวกบัความสาํคัญของคุณภาพ

และวิธกีารเพ่ือให้ได้มาซ่ึงคุณภาพในทางปฏบิัติ 

 

ก5. สิ่งสาํคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กรบนพ้ืนฐานของคุณภาพ คือ การที่ผู้นาํของ

สาํนักงานต้องตระหนักว่า กลยุทธ์ทางธุรกิจของสาํนักงานขึ้นอยู่กับความต้องการที่สาํคัญที่สุด

ของสาํนักงานในการได้มาซ่ึงคุณภาพในงานทุกงานที่สาํนักงานทาํ การส่งเสริมวัฒนธรรมภายใน

องค์กรดังกล่าวรวมถงึ 

(ก) การจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้

ค่าตอบแทน และการเล่ือนตาํแหน่ง (รวมถึงระบบการจูงใจในการทาํงาน) ของบุคลากร

ของสาํนักงาน เพ่ือแสดงให้เหน็ว่าสาํนักงานให้ความสาํคัญอย่างย่ิงต่อพันธสัญญาด้าน

คุณภาพ  

(ข) การมอบหมายความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพ่ือให้การตัดสินใจทางธุรกิจไม่มีอิทธิพล

เหนือคุณภาพของงานที่ทาํ และ 

(ค) การจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอสาํหรับการพัฒนา การจัดทาํเอกสารหลักฐาน และการ

สนับสนุนนโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน 

 

การมอบหมายความรับผิดชอบในการดําเนินการเกีย่วกบัระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงาน 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 19)  

 

ก6. ประสบการณ์และความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสม จะช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่

รับผดิชอบเกี่ยวกบัระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน สามารถระบุและเข้าใจประเดน็ต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและพัฒนานโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมได้ อาํนาจหน้าที่ที่

จาํเป็นจะช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถนาํนโยบายและวิธปีฏบิัติดังกล่าวมาใช้ได้ 
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ขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 20) 

 

ก7. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีได้กาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงประกอบด้วย 

(ก) ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที่ยงธรรม และความซ่ือสตัย์สจุริต 

(ข) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

(ค) การรักษาความลับ 

(ง) ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ 

(จ) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ปฏบิัติหน้าที่ให้ และ 

(ฉ) ความรับผดิชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป 

 

ก8. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ก9. ปัจจัยต่อไปน้ีช่วยส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

•  ผู้นาํของสาํนักงาน  

•  การให้ความรู้และการฝึกอบรม  

•  การติดตามผล และ  

•  กระบวนการการจัดการในกรณทีี่มีการไม่ปฏบิัติตาม 

 

คาํนิยามของ “สาํนักงาน” “เครือข่าย” และ “สาํนักงานเครือข่าย” 

 

ก10. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

หนังสอืยืนยันที่เป็นลายลักษณอ์กัษร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 24) 

 

ก11. หนังสอืยืนยันที่เป็นลายลักษณอ์กัษรอาจอยู่ในรปูของกระดาษหรืออเิลก็ทรอนิกส ์โดยการได้มา

ซ่ึงหนังสือยืนยันและการดําเนินการอย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่แสดงถึงการไม่ปฏิบัติตาม 

สาํนักงานแสดงให้เหน็ถงึการให้ความสาํคัญกบัความเป็นอสิระและทาํให้ประเดน็ดังกล่าวเป็นที่

ยอมรับและชัดเจนในหมู่บุคลากรของสาํนักงาน 

 

อปุสรรคที่เกดิจากความคุ้นเคย (อ้างถงึย่อหน้าที่ 25) 

 

ก12. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ก13. การพิจารณาเกณฑท์ี่เหมาะสมในการจัดการกบัอุปสรรคที่เกดิจากความคุ้นเคยอาจรวมถึงเร่ือง

ต่อไปน้ี 

• ลักษณะของงาน รวมถงึขอบเขตที่งานน้ันเกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์สาธารณะ และ 

• ระยะเวลาในการให้บริการของบุคลากรระดับอาวุโสในงานน้ัน 

ตัวอย่างของมาตรการการป้องกนั รวมถึงการสบัเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากรระดับอาวุโสหรือการ

กาํหนดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพ 

 

ก14. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะสาํหรับองค์กรที่ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ 

 

ก15. กฎหมายอาจคุ้มครองความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรกต็าม 

อุปสรรคต่อความเป็นอิสระอาจยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีกฎหมายที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันแล้วก็

ตาม ดังน้ัน ในการจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบิัติตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 20-25 ผู้สอบบัญชี

ของหน่วยงานภาครัฐอาจต้องพิจารณาข้อกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐและพิจารณาอุปสรรค

ต่อความเป็นอสิระภายใต้บริบทน้ัน 

 

ก16. บริษัทจดทะเบียนตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 25 มักไม่พบในภาครัฐ อย่างไรกต็าม อาจมี

หน่วยงานภาครัฐบางแห่งมีความสาํคัญเน่ืองจากขนาด ความซับซ้อน หรือความเกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงทาํให้หน่วยงานน้ันมีผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง ดังน้ันอาจมีกรณีที่

สาํนักงานพิจารณาตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานแล้วเหน็ว่า 

หน่วยงานภาครัฐน้ันมีความสาํคัญจนจาํเป็นต้องขยายขอบเขตวิธปีฏบิัติในการควบคุมคุณภาพ 

 

ก17. ในภาครัฐ กฎหมายอาจกาํหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงาน ดังน้ัน อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิบัติตามข้อกาํหนดในการสับเปล่ียนหมุนเวียน

ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานตามที่กาํหนดไว้สาํหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดได้ อย่างไร

กต็าม สาํหรับหน่วยงานภาครัฐที่พิจารณาแล้วว่ามีความสาํคัญตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ก16 

อาจเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หากองค์กรที่ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีนโยบายและวิธี

ปฏิบัติที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกาํหนดในการสับเปล่ียนหมุนเวียนความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงาน 
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การตอบรบังานและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานทีมี่ลกัษณะเฉพาะ 

 

ทกัษะความรู ้ความสามารถ และทรพัยากร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 26(ก)) 

 

ก18. การพิจารณาว่าสาํนักงานมีทกัษะความรู้ ความสามารถ และทรัพยากร ในการตอบรับงานใหม่

กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้ารายเดิมหรือไม่น้ัน เกี่ยวข้องกับการสอบทานความต้องการที่

เฉพาะเจาะจงของงานน้ัน และประวัติโดยย่อของหุ้นส่วนและพนักงานที่มีอยู่ในทุกระดับช้ันที่

เกี่ยวข้อง และรวมถงึการพิจารณาว่า 

• บุคลากรของสาํนักงานมีความรู้ในอตุสาหกรรมหรือเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

• บุคลากรของสาํนักงานมีประสบการณ์เกี่ยวกบัข้อกาํหนดทางกฎหมายหรือการรายงานที่

เกี่ยวข้อง หรือมีความสามารถในการได้มาซ่ึงทักษะและความรู้ ที่จําเป็นอย่างมี

ประสทิธผิลหรือไม่ 

• สาํนักงานมีบุคลากรที่มีทกัษะความรู้และความสามารถที่จาํเป็นเพียงพอหรือไม่ 

• ในกรณทีี่จาํเป็น สามารถหาผู้เช่ียวชาญได้หรือไม่ 

• มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑแ์ละข้อกาํหนดเกี่ยวกบัคุณสมบัติเพ่ือปฏบิัติงานสอบ

ทานการควบคุมคุณภาพงานหรือไม่ (ในกรณทีี่เกี่ยวข้อง) และ 

• สาํนักงานสามารถปฏบิัติงานให้เสรจ็สิ้นภายในเวลาที่กาํหนดให้ออกรายงานได้หรือไม่ 

 

ความซือ่สตัยส์จุริตของลกูคา้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 26(ค)) 

 

ก19. ในการพิจารณาเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์สุจริตของลูกค้า เร่ืองต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณารวมถึง

ตัวอย่างต่อไปน้ี 

• เอกลักษณแ์ละช่ือเสยีงทางธุรกจิของผู้เป็นเจ้าของหลัก ผู้บริหารคนสาํคัญ และผู้มีหน้าที่

ในการกาํกบัดูแลกจิการของลูกค้า 

• ลักษณะการดาํเนินธุรกจิของลูกค้า รวมถงึวิธปีฏบิัติทางธุรกจิของลูกค้า 

• ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้เป็นเจ้าของหลัก ผู้บริหารคนสาํคัญ และผู้มีหน้าที่ในการ

กาํกับดูแลกิจการของลูกค้าที่มีต่อเร่ืองต่าง ๆ เช่น การตีความมาตรฐานการบัญชีใน

ลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อกจิการและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 

• ลูกค้ามีความต้องการอย่างมากในการรักษาค่าธรรมเนียมวิชาชีพไว้ที่ระดับตํ่าที่สดุเท่าที่

จะเป็นไปได้หรือไม่ 

• ข้อบ่งช้ีเกี่ยวกบัการจาํกดัขอบเขตการปฏบิัติงานที่ไม่เหมาะสม 

• ข้อบ่งช้ีว่าลูกค้าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการฟอกเงินหรือกจิกรรมอื่นที่ผดิกฎหมาย 

• เหตุผลของการเสนอแต่งตั้งสาํนักงานและการไม่แต่งตั้งสาํนักงานที่เคยใช้บริการ 

• เอกลักษณแ์ละช่ือเสยีงทางธุรกจิของกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 
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สํานักงานจะมีความรู้ เกี่ ยวกับความซ่ือสัตย์สุจริตของลูกค้าเพ่ิมมากขึ้ นในบริบทของ

ความสมัพันธอ์ย่างต่อเน่ืองกบัลูกค้ารายน้ัน 

 

ก20. แหล่งข้อมูลของเร่ืองต่าง ๆ ดังกล่าวที่สาํนักงานได้รับ อาจรวมถงึแหล่งต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

• การสื่อสารกับผู้ให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีแก่ลูกค้าคนปัจจุบันหรือคนก่อนในเร่ือง

เกี่ยวกบัข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องและการปรึกษาหารือบุคคลภายนอกอื่น 

• การสอบถามบุคลากรอื่นของสาํนักงาน หรือบุคคลภายนอก เช่น ธนาคาร ที่ปรึกษาด้าน

กฎหมาย และบุคคลที่อยู่ในอตุสาหกรรมน้ัน 

• การตรวจสอบประวัติจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

การคงไวซึ้ง่ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 27(ก)) 

 

ก21. การตัดสินใจว่าจะคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่

สาํคัญที่เกิดขึ้ นในการรับงานปัจจุบันหรือก่อนหน้าน้ี และผลของเร่ืองดังกล่าวที่อาจมีต่อการ

คงไว้ซ่ึงความสมัพันธน้ั์น ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจเร่ิมขยายการดาํเนินงานไปในธุรกจิที่สาํนักงาน

ไม่มีความเช่ียวชาญที่จาํเป็น 

 

การถอนตวั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 28) 

 

ก22. นโยบายและวิธีปฏิบัติในการถอนตัวจากงาน หรือทั้ งการถอนตัวจากงานและการยุติ

ความสมัพันธก์บัลูกค้า กล่าวถงึประเดน็ต่าง ๆ ซ่ึงรวมถงึประเดน็ต่อไปน้ี 

• การปรึกษาหารือกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลของลูกค้าในระดับที่

เหมาะสมเกี่ยวกับการดําเนินการที่ เหมาะสมที่สํานักงานอาจต้องนํามาใช้ ภายใต้

ข้อเทจ็จริงและสถานการณต่์าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• การปรึกษาหารือกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลของลูกค้าในระดับที่

เหมาะสมเกี่ ยวกับการถอนตัวจากงานหรือทั้ งการถอนตัวจากงานและการยุติ

ความสมัพันธ์กบัลูกค้า  และเหตุผลของการถอนตัวน้ัน หากสาํนักงานพิจารณาแล้วเหน็

ว่าเหมาะสมที่จะถอนตัว 

• การพิจารณาว่ามีข้อกาํหนดทางวิชาชีพหรือข้อกาํหนดทางกฎหมายหรือไม่ที่กาํหนดให้

สาํนักงานปฏบิัติงานต่อไป หรือกาํหนดให้สาํนักงานรายงานการถอนตัวจากงานน้ันหรือ

ทั้งการถอนตัวจากงานน้ันและการยุติความสมัพันธ์กบัลูกค้า รวมถึงเหตุผลของการถอน

ตัวน้ันต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล 

• การจัดทาํเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญ การปรึกษาหารือ ข้อสรุปและ

เกณฑใ์นการได้มาซ่ึงข้อสรปุน้ัน 
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ขอ้พิจารณาโดยเฉพาะสาํหรบัองค์กรทีต่รวจสอบหน่วยงานภาครฐั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 26-28) 

 

ก23. ในภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับแต่งตั้งตามวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย ดังน้ัน ข้อกาํหนดและ

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกบัการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสมัพันธก์บัลูกค้าและงาน

ที่มีลักษณะเฉพาะตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 26-28 และ ก18-ก22 อาจไม่เกี่ยวข้องในกรณีน้ี 

อย่างไรกต็าม การจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติตามที่กาํหนดไว้ดังกล่าวอาจให้ข้อมูลที่มี

ประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐในการประเมินความเสี่ยงและการเสนอรายงาน 

 

ทรพัยากรบุคคล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 29) 

 

ก24.  ประเดน็ต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากรซ่ึงเกี่ยวข้องกับนโยบายและวิธีปฏบิัติของสาํนักงานเกี่ยวกับ

ทรัพยากรบุคคล รวมถงึเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• การจัดหาพนักงาน  

• การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

• ความสามารถ รวมถงึการมีเวลาที่จะปฏบิัติงาน 

• ทกัษะความรู้ 

• การพัฒนาด้านอาชีพ 

• การเล่ือนตาํแหน่ง 

• การให้ค่าตอบแทน  

• การวางแผนกาํลังคน 

 

กระบวนการและวิธีปฏบิัติในการจัดหาพนักงานอย่างมีประสิทธิผล ช่วยให้สาํนักงานคัดเลือก

บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถที่

จาํเป็นในการปฏิบัติงานของสาํนักงาน และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่ช่วยให้บุคคลเหล่าน้ัน

สามารถปฏบิัติงานได้อย่างเตม็ศักยภาพ 

 

ก25. ทกัษะความรู้ สามารถพัฒนาได้หลายวิธ ีรวมถงึวิธกีารต่อไปน้ี 

• การให้ความรู้ทางวิชาชีพ 

• การพัฒนาความรู้ ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ รวมถงึการฝึกอบรม 

• ประสบการณก์ารทาํงาน 

• การสอนแบบตัวต่อตัวโดยพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่า ตัวอย่างเช่น สมาชิกคนอื่น

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

• การให้ความรู้ เกี่ยวกบัความเป็นอสิระแก่บุคลากรที่ต้องดาํรงไว้ซ่ึงความเป็นอสิระ 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ 
และการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง 

27 

ก26. ทกัษะความรู้อย่างต่อเน่ืองของบุคลากรในสาํนักงานขึ้นอยู่กบัการให้ความสาํคัญกบัการพัฒนา

ความรู้ ต่อเน่ืองทางวิชาชีพในระดับที่เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรสามารถดาํรงไว้ซ่ึงความรู้และ

ความสามารถของตนได้ นโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิผลจะเน้นถึงความจาํเป็นในการ

ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองให้กบับุคลากรของสาํนักงานทุกระดับ และจัดให้มีทรัพยากรและผู้ช่วย

ในการฝึกอบรมที่จําเป็น เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนาและดํารงไว้ซ่ึงทักษะความรู้ และ

ความสามารถตามที่กาํหนดไว้ได้ 

 

ก27. สาํนักงานอาจใช้บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตัวอย่างเช่น กรณีที่สาํนักงานไม่มี

ทรัพยากรภายในด้านเทคนิคและการฝึกอบรม 

 

ก28. วิธปีฏบิัติในการประเมินผลการปฏบิัติงาน การให้ค่าตอบแทน และการเล่ือนตาํแหน่ง จะช่วย

ให้เกิดการตระหนักถึงและการให้คุณค่ากบัการพัฒนาและการดาํรงไว้ซ่ึงทกัษะความรู้และการ

ยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณ  ขั้นตอนต่าง ๆ ที่สาํนักงานอาจนาํมาใช้ในการพัฒนาและการดาํรง

ไว้ซ่ึงทกัษะความรู้และการยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณ รวมถงึ 

• การทาํให้บุคลากรตระหนักถงึความคาดหวังของสาํนักงานเกี่ยวกบัผลการปฏบิัติงานและ

หลักจรรยาบรรณ 

• การจัดให้ มีการประเ มินผลและการให้คําป รึกษาเกี่ ยวกับผลการปฏิบัติ งาน 

ความก้าวหน้าและการพัฒนาด้านอาชีพแก่บุคลากร และ 

• การช่วยให้บุคลากรเข้าใจว่าการเล่ือนตาํแหน่งไปสู่ตาํแหน่งที่มีความรับผิดชอบสงูขึ้นน้ัน 

ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กบัคุณภาพของผลการปฏบิัติงานและการยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณ และ

ให้เข้าใจว่าการไม่สามารถปฏบิัติตามนโยบายและวิธีปฏบิัติของสาํนักงานอาจส่งผลให้

ได้รับโทษทางวินัยได้ 

 

ขอ้พิจารณาโดยเฉพาะสาํหรบัสาํนกังานขนาดเลก็ 

 

ก29. ขนาดและสถานการณ์ต่าง ๆ ของสาํนักงานจะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของกระบวนการในการ

ประเมินผลการปฏบิัติงานของสาํนักงาน สาํนักงานขนาดเลก็อาจใช้วิธีการที่เป็นแบบแผนน้อย

กว่าในการประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากรของสาํนักงาน 

  

การมอบหมายงานใหก้ลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

 

ผู้สอบบญัชีที่รับผดิชอบงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 30) 

 

ก30. นโยบายและวิธีปฏิบัติอาจรวมถึงระบบในการติดตามดูแลภาระงานและเวลาปฏิบัติงานของ

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน เพ่ือช่วยให้บุคคลเหล่าน้ีมีเวลาที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ที่

รับผดิชอบได้ 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 31) 

 

ก31. การมอบหมายงานให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงานและการพิจารณาระดับของการควบคุมดูแลที่จาํเป็นของ

สาํนักงาน รวมถงึการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงาน เช่น 

• ความเข้าใจและประสบการณ์จริงในงานที่มีลักษณะและความซับซ้อนใกล้เคียงกัน จาก

การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม 

• ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• ความรู้ และความเช่ียวชาญด้านเทคนิค รวมถึงความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง 

• ความรู้ เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ลูกค้าดาํเนินธุรกจิอยู่ 

• ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และ 

• ความเข้าใจนโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน 

 

การปฏิบติังาน 

 

ความสมํ่าเสมอของคณุภาพในการปฏิบติังาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 32(ก)) 

 

ก32.  สาํนักงานส่งเสริมความสมํ่าเสมอของคุณภาพของการปฏบิัติงานผ่านนโยบายและวิธีปฏบิัติของ

สาํนักงาน ซ่ึงมักอยู่ในรูปของคู่มือที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือที่เป็นข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ การ

จัดทาํเอกสารหลักฐานที่เป็นมาตรฐานโดยใช้ซอฟทแ์วร์หรือในรูปแบบอื่น และแนวปฏบิัติต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมหรือที่เน้นเฉพาะเร่ือง เร่ืองต่าง ๆ ที่พิจารณาอาจรวมถงึ 

• กลุ่มผู้ปฏบิัติงานได้รับการอธิบายสรุปเกี่ยวกบังานอย่างไร เพ่ือให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์

ของงานที่จะทาํ 

• กระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้อง 

• กระบวนการต่าง ๆ ของการควบคุมดูแล การฝึกอบรมพนักงานและการสอนพนักงาน

แบบตัวต่อตัว 

• วิธีการต่าง ๆ ในการสอบทานงานที่ทาํแล้ว การใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญ และรูปแบบของ

รายงานที่ออก 

• การจดบันทึกที่เหมาะสมเกี่ยวกับงานที่ทาํแล้วและระยะเวลาและขอบเขตของการสอบ

ทาน 

• กระบวนการต่าง ๆ ในการทาํนโยบายและวิธปีฏบิัติให้เป็นปัจจุบัน 

 

ก33. การทาํงานร่วมกนัและการฝึกอบรมที่เหมาะสมช่วยให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิตัิงานที่มี

ประสบการณน้์อยกว่าเข้าใจถงึวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างชัดเจน 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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การควบคมุดแูล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 32(ข)) 

 

ก34. การควบคุมดูแลงาน รวมถงึเร่ืองต่อไปน้ี 

• การติดตามความคืบหน้าของงาน 

• การพิจารณาทกัษะความรู้และความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานว่า 

บุคคลเหล่าน้ันมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานหรือไม่ มีความเข้าใจในคาํสั่งที่ได้รับ

หรือไม่ และได้ปฏบิัติงานตามแนวที่ได้วางแผนไว้สาํหรับงานน้ันหรือไม่ 

• การพิจารณาและตัดสินใจเร่ืองที่สาํคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นระหว่างการปฏิบัติงาน การ

พิจารณาความสาํคัญของเร่ืองดังกล่าว และการปรับเปล่ียนแนวที่ได้วางแผนไว้อย่าง

เหมาะสม และ 

• การระบุเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือการปรึกษาหารือหรือเพ่ือการพิจารณาโดยสมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณม์ากกว่าในระหว่างการปฏบิัติงาน 

 

การสอบทาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 32(ค)) 

 

ก35. การสอบทาน รวมถงึการพิจารณาว่า  

• ได้มีการปฏบิัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

• ได้มีการนาํเร่ืองที่สาํคัญต่าง ๆ มาพิจารณาแล้วหรือไม่ 

• ได้มีการปรึกษาหารือที่เหมาะสมและได้มีการจดบันทึกและนําข้อสรุปที่ได้ไปปฏิบัติ

หรือไม่ 

• มีความจาํเป็นที่จะต้องปรับเปล่ียนลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของงานที่ทาํหรือไม่ 

• งานที่ทาํสนับสนุนข้อสรปุที่ได้และมีการจดบันทกึไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• หลักฐานที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมที่จะสนับสนุนรายงานหรือไม่ และ 

• ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิธกีารปฏบิัติงานหรือไม่ 

 

การปรึกษาหารือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 34) 

 

ก36. การปรึกษาหารือ รวมถึงการปรึกษาหารือในระดับวิชาชีพที่เหมาะสม กับบุคคลภายในหรือ

ภายนอกสาํนักงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ 

 

ก37. การปรึกษาหารือ ต้องใช้ทรัพยากรในการสืบค้นที่เหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญด้านเทคนิคที่สั่งสมไว้ของสาํนักงาน การปรึกษาหารือช่วยส่งเสริมคุณภาพและ

พัฒนาการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ การกล่าวถึงการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมใน

นโยบายและวิธีปฏบิัติของสาํนักงานช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมที่ตระหนักว่าการปรึกษาหารือเป็น

จุดแขง็ และสนับสนุนให้พนักงานมีการปรึกษาในเร่ืองที่ยากหรือที่มีข้อโต้แย้ง 
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ก38. การปรึกษาหารือที่มีประสทิธผิลเกี่ยวกบัเร่ืองทางเทคนิค จรรยาบรรณ และเร่ืองอื่น ๆ ที่สาํคัญ

ภายในสาํนักงานหรือภายนอกสาํนักงาน (ในบางกรณ)ี จะเกดิขึ้นได้เม่ือผู้ให้คาํปรึกษา 

• ได้รับข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซ่ึงจะทาํให้ผู้ให้คาํปรึกษาสามารถให้คาํปรึกษาที่

เหมาะสมได้ และ 

• มีความรู้ วัยวุฒิ และประสบการณท์ี่เหมาะสม  

และเม่ือข้อสรปุที่ได้จากการปรึกษาหารือได้มีการจดบันทกึและนาํไปปฏบิัติแล้ว 

 

ก39. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปรึกษาหารือกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นในเร่ืองต่าง ๆ ที่ยาก

หรือที่มีข้อโต้แย้ง ที่มีความครบถ้วนและมีรายละเอียดเพียงพอ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ

เกี่ยวกบั 

• ประเดน็ที่นาํไปปรึกษาหารือ และ 

• ผลของการปรึกษาหารือ รวมถึงการตัดสนิใจ เหตุผลของการตัดสนิใจดังกล่าว และการ

นาํการตัดสนิใจดังกล่าวไปปฏบิัติ 

 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะสาํหรับสาํนักงานขนาดเลก็ 

 

ก40. สาํนักงานที่จาํเป็นต้องปรึกษาหารือกบับุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น สาํนักงานที่ไม่มีทรัพยากร

ภายในที่เหมาะสม อาจใช้ประโยชน์จากบริการให้คาํปรึกษาของ 

• สาํนักงานอื่น  

• องค์กรวิชาชีพและองค์กรกาํกบัดูแลทางกฎหมาย หรือ   

• องค์กรธุรกจิที่ให้บริการด้านการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้อง  

ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการดังกล่าว การพิจารณาถึงทักษะความรู้ และความสามารถของผู้

ให้บริการภายนอกดังกล่าว จะช่วยสาํนักงานในการพิจารณาว่าผู้ให้บริการภายนอกน้ันมี

คุณสมบัติเหมาะสมสาํหรับวัตถุประสงค์น้ันหรือไม่ 

 

การสอบทานการควบคมุคณุภาพงาน 

 

เกณฑเ์กี่ยวกบัการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 35(ข)) 

 

ก41. เกณฑใ์นการพิจารณาว่างานที่ไม่ใช่งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนงานใดต้องมี

การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน อาจรวมถงึ 

• ลักษณะของงาน รวมถงึขอบเขตที่งานน้ันเกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์สาธารณะ 

• การตรวจพบสถานการณห์รือความเสี่ยงที่ไม่ปกติในงานหรือประเภทของงาน 

• การมีกฎหมายหรือข้อกาํหนดที่กาํหนดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานหรือไม่ 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ 
และการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง 
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ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 36-37) 

 

ก42. ต้องไม่ลงวันที่ในรายงานจนกว่าการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานจะเสรจ็สิ้น อย่างไรกต็าม 

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานอาจเสรจ็สมบูรณ์ภายหลังวันที่ใน

รายงาน  

 

ก43. การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานภายในเวลาที่เหมาะสมในขั้นตอนที่เหมาะสมระหว่างการ

ปฏบิัติงาน จะช่วยให้เร่ืองต่าง ๆ ที่สาํคัญได้รับการแก้ไขทนัทจีนเป็นที่พอใจของผู้สอบทานการ

ควบคุมคุณภาพ ในหรือก่อนวันที่ในรายงาน 

 

ก44. ขอบเขตของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานอาจขึ้นอยู่กบัความซับซ้อนของงานน้ัน การที่

กิจการน้ันเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ และความเสี่ยงที่รายงานอาจไม่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานไม่ทาํให้ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่

รับผดิชอบงานที่มีต่องานน้ันลดลง 

 

การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานของบริษัทจดทะเบียน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 38) 

 

ก45. เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินการใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ ที่

อาจนาํมาพิจารณาในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจด

ทะเบียน รวมถงึ 

• ความเสี่ยงที่สาํคัญที่พบระหว่างการปฏบิัติงานและการตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

• การใช้ดุลยพินิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัความมีสาระสาํคัญและความเสี่ยงที่สาํคัญ 

• ความสาํคัญของและการจัดการกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการ

ปฏบิัติงาน ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและยังไม่ได้รับการแก้ไข 

• เร่ืองต่าง ๆ ที่จะแจ้งต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล และหน่วยงานอื่น (ใน

บางกรณ)ี เช่น หน่วยงานกาํกบัดูแลทางกฎหมาย 

เร่ืองอื่น ๆ เหล่าน้ี อาจนาํไปใช้กับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบงบการเงิน

ของกจิการอื่น ๆ รวมถึงการสอบทานการควบคุมคุณภาพของการสอบทานงบการเงินและงาน

ให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการที่เกี่ยวเน่ืองได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสถานการณน้ั์น ๆ  

 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะสาํหรับองค์กรที่ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ 

 

ก46. แม้ว่าจะไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ก16 หน่วยงานภาครัฐบางแห่งอาจมี

ความสาํคัญเพียงพอที่ต้องจัดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ 
และการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง 
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เกณฑเ์กีย่วกบัคณุสมบติัของผูส้อบทานการควบคมุคณุภาพงาน  

 

ความเช่ียวชาญด้านเทคนิค ประสบการณ์ และอาํนาจหน้าที่ที่เพียงพอและเหมาะสม  (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ 39(ก)) 

 

ก47. การพิจารณาว่าอะไรคือความเช่ียวชาญด้านเทคนิค ประสบการณ์ และอาํนาจหน้าที่ที่เพียงพอ

และเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของงานน้ัน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพ

งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และมีอาํนาจ

หน้าที่ที่เพียงพอและเหมาะสมในการทาํหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบในการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ 

 

การปรึกษาหารือกบัผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 39(ข))  

 

ก48. ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานอาจปรึกษาหารือกบัผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานในระหว่าง

การปฏบิัติงาน ตัวอย่างเช่น เพ่ือให้ม่ันใจว่าดุลยพินิจที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานใช้จะเป็นที่

ยอมรับได้ของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน การปรึกษาหารือดังกล่าวกระทําเพ่ือ

หลีกเล่ียงปัญหาที่เกิดจากความคิดเหน็ที่แตกต่างในขั้นตอนท้าย ๆ ของงาน และไม่จาํเป็นที่

การปรึกษาหารือน้ันจะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ใน

กรณทีี่ลักษณะและขอบเขตของการปรึกษาหารือกลายเป็นเร่ืองที่มีความสาํคัญ ความเที่ยงธรรม

ของผู้สอบทานอาจได้รับผลกระทบ เว้นแต่ว่าทั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้สอบทานจะมีความ

ระมัดระวังเพ่ือดาํรงไว้ซ่ึงความเที่ยงธรรมของผู้สอบทาน หากกรณีดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ บุคคล

อื่นภายในสาํนักงานหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอาจได้รับแต่งตั้งให้ทาํหน้าที่

เป็นผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานหรือเป็นบุคคลที่ทาํหน้าที่ให้คาํปรึกษาในงานน้ัน 

 

ความเที่ยงธรรมของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 40) 

 

ก49. สาํนักงานถูกกาํหนดว่าต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพ่ือดาํรงไว้ซ่ึงความ

เที่ยงธรรมของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ดังน้ันนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกล่าวจึง

กาํหนดว่าผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพ 

• หากเป็นไปได้ในทางปฏบิัติ ไม่ได้ถูกเลือกโดยผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงาน 

• ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกบังานในช่วงเวลาที่รับการสอบทาน 

• ไม่ตัดสนิใจแทนกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และ 

• ไม่ได้รับผลกระทบจากค่าตอบแทนอื่น อันอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรม

ของผู้สอบทาน 

 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ 
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ข้อพิจารณาโดยเฉพาะสาํหรับสาํนักงานขนาดเลก็ 

 

ก50. อาจเป็นไปได้ยากในทางปฏบิัติสาํหรับสาํนักงานที่มีหุ้นส่วนน้อยราย ที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ

งานจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีหรือสาํนักงานขนาดเลก็อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหากพบว่ามีงานที่

ต้องรับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายหรือสาํนักงาน

ขนาดเลก็บางแห่งอาจต้องการใช้สาํนักงานอื่นในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน หาก

สาํนักงานว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สาํนักงานต้องนาํข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 

39-41 และแนวปฏบิัติในย่อหน้าที่ ก47-ก48 มาปฏบิัติ  

 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะสาํหรับองค์กรที่ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ 

 

ก51. ในภาครัฐ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งตามวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ผู้ตรวจเงิน

แผ่นดินหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน) 

อาจปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ โดยมีความ

รับผิดชอบโดยรวมต่อการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว ในกรณีที่

เหมาะสม การเลือกผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบรวมถึงการพิจารณาความ

จาํเป็นของการมีความเป็นอสิระจากหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ และความสามารถของผู้สอบ

ทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบในการประเมินอย่างมีหลักเกณฑ ์

 

ความคิดเห็นทีแ่ตกต่าง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 43) 

 

ก52. วิธีปฏบิัติที่มีประสทิธิผล ช่วยให้สามารถระบุความคิดเหน็ที่แตกต่างได้ในขั้นตอนแรก ๆ ของ

งาน ให้แนวปฏิบัติที่ ชัดเจนด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต่อเน่ืองที่ควรปฏิบัติหลังจากน้ัน และ

กาํหนดให้จัดทาํเอกสารหลักฐานที่จาํเป็นเกี่ยวกบัการแก้ปัญหาที่เกดิจากความแตกต่างดังกล่าว

และการนาํข้อสรปุที่ได้ไปปฏบิัติ 

 

ก53. วิธีปฏิบัติในการแก้ปัญหาความแตกต่างดังกล่าวอาจรวมถึงการปรึกษาหารือกับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีอื่น หรือสาํนักงานอื่น หรือองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรกาํกบัดูแลอื่น 

 

เอกสารหลกัฐานของงาน 

 

การรวบรวมแฟ้มงานขั้นสดุท้ายให้เสรจ็สมบูรณ ์(อ้างถงึย่อหน้าที่ 45) 

 

ก54. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจกาํหนดกรอบเวลาในการรวบรวมแฟ้มงานขั้นสดุท้ายสาํหรับงานที่มี

ลักษณะเฉพาะให้เสรจ็สมบูรณ ์ในกรณทีี่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ได้กาํหนดเกี่ยวกบักรอบเวลา
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ดังกล่าว ย่อหน้าที่ 45 กาํหนดให้สาํนักงานต้องจัดให้มีกรอบเวลาที่แสดงให้เหน็ถึงความจาํเป็น

ในการรวบรวมแฟ้มงานขั้นสดุท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาที่ทนัท่วงท ีตัวอย่างเช่น ในกรณี

ของการตรวจสอบ กรอบเวลาดังกล่าวโดยปกติแล้วไม่เกินกว่า 60 วันภายหลังวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

 

ก55. ในกรณีที่มีการออกรายงานที่แตกต่างกันสองฉบับหรือมากกว่าต่อข้อมูลในเร่ืองเดียวกันของ

กจิการ นโยบายและวิธปีฏบิัติของสาํนักงานที่เกี่ยวข้องกบักรอบเวลาในการรวบรวมแฟ้มงานขั้น

สุดท้ายควรกล่าวถึงแต่ละรายงานเสมือนว่าเป็นรายงานของแต่ละงานแยกต่างหากจากกัน  

ตัวอย่างเช่น อาจเป็นกรณีที่สาํนักงานออกรายงานของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลทางการเงินของ

ส่วนประกอบเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงินรวม และต่อมาในภายหลังออกรายงาน

ของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลทางการเงินชุดเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการนําส่งงบการเงิน

ประจาํปี 

 

การรักษาความลับ การเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย ความสมบูรณค์รบถ้วน ความสามารถในการเข้าถงึ 

และความสามารถในการเรียกใช้เอกสารหลักฐานของงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 46) 

 

ก56. ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องได้กาํหนดภาระหน้าที่ของพนักงานในสาํนักงานให้ปฏบิตัิ

ตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการรักษาความลับของข้อมูลในเอกสารหลักฐานของงานอยู่ตลอดเวลา 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นกรณีเฉพาะให้เปิดเผยข้อมูล หรือมีหน้าที่ตามกฎหมาย

หรือหน้าที่ทางวิชาชีพให้กระทําเช่นน้ัน กฎหมายหรือข้อบังคับโดยเฉพาะอาจกําหนด

ภาระหน้าที่เพ่ิมเติมของพนักงานในสาํนักงานในการคงไว้ซ่ึงการรักษาความลับของลูกค้า 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ก57. ไม่ว่าเอกสารหลักฐานของงานจะอยู่ในรปูของกระดาษ อเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื่ออื่น ความสมบูรณ์

ครบถ้วนของข้อมูล ความสามารถในการเข้าถงึ และความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูลอาจได้รับ

ผลกระทบ หากเอกสารหลักฐานดังกล่าวสามารถถูกนาํมาดัดแปลงแก้ไข  ทาํเพ่ิมหรือลบทิ้งได้

โดยที่สาํนักงานไม่ทราบ หรืออาจสูญหายหรือถูกทาํลายอย่างถาวรได้ ดังน้ัน การควบคุมที่

สาํนักงานออกแบบและนาํไปปฏบิัติเพ่ือหลีกเล่ียงการดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ

การสญูหายของเอกสารหลักฐานของงาน อาจรวมถงึการควบคุมที่  

• ทาํให้สามารถทราบได้ว่าเอกสารหลักฐานของงานถูกจัดทาํขึ้น  ถูกดัดแปลงแก้ไข หรือ

ได้รับการสอบทานเมื่อใด และดาํเนินการโดยใคร 

• ป้องกนัความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลในทุกขั้นตอนของงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมี

การใช้ข้อมูลร่วมกันภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือมีการส่งข้อมูลไปให้ผู้อื่นผ่านทาง

อนิเตอร์เนต็ 

• ป้องกนัการดัดแปลงแก้ไขเอกสารหลักฐานของงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 
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• อนุญาตให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงานและบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเอกสารหลักฐานของงาน

ได้ เท่าที่จาํเป็นในการปฏบิัติหน้าที่ที่รับผดิชอบได้อย่างเหมาะสม 

 

ก58. การควบคุมที่สาํนักงานออกแบบและนาํไปปฏบิัติเพ่ือคงไว้ซ่ึงการรักษาความลับ การเกบ็รักษา

อย่างปลอดภัย ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความสามารถในการเข้าถึง และความสามารถในการ

เรียกใช้เอกสารหลักฐานของงาน อาจรวมถงึเร่ืองต่อไปน้ี 

• การใช้รหัสผ่านภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน เพ่ือจาํกัดการเข้าถึงเอกสารหลักฐานของงานที่

อยู่ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 

• มีการสาํรองข้อมูลของเอกสารหลักฐานของงานที่อยู่ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นประจาํ

อย่างเหมาะสม ในขั้นตอนที่เหมาะสมระหว่างการปฏบิัติงาน 

• มีวิธีปฏบิัติในการแจกจ่ายเอกสารหลักฐานของงานให้กบัสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานใน

ขั้นตอนเร่ิมงาน การจัดการเอกสารหลักฐานในระหว่างการปฏบิัติงาน และการรวบรวม

เอกสารหลักฐานในขั้นตอนสดุท้ายของงานอย่างเหมาะสม 

• มีวิธีปฏิบัติเพ่ือจํากัดการเข้าถึงและเพ่ือช่วยให้สามารถแจกจ่ายและจัดเกบ็เอกสาร

หลักฐานของงานที่เป็นกระดาษได้อย่างเหมาะสม 

 

ก59. เพ่ือประโยชน์ในทางปฏบิัติ เอกสารหลักฐานตัวจริงที่เป็นกระดาษอาจถูกสแกนให้อยู่ในรปูแบบ

อเิลก็ทรอนิกสเ์พ่ือการจัดเกบ็ในแฟ้มงาน ในกรณีดังกล่าว วิธีปฏบิัติของสาํนักงานที่ออกแบบ

มาเพ่ือคงไว้ซ่ึงความสมบูรณ์ครบถ้วน ความสามารถในการเข้าถึง และความสามารถในการ

เรียกใช้เอกสารหลักฐาน อาจรวมถงึการกาํหนดให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

• จัดทําเอกสารหลักฐานจากการสแกนที่แสดงให้เห็นถึงเน้ือหาทั้งหมดของเอกสาร

หลักฐานตัวจริง รวมถึงลายเซน็จริง การอ้างอิงระหว่างเอกสารหลักฐาน และหมายเหตุ

ประกอบ 

• จัดเกบ็เอกสารหลักฐานจากการสแกนไว้ในแฟ้มงาน รวมถึงการทาํดัชนีและการลง

ลายมือช่ือบนเอกสารหลักฐานจากการสแกนตามความจาํเป็น และ 

• ทาํให้สามารถเรียกใช้และสั่งพิมพ์เอกสารหลักฐานจากการสแกนได้ตามความจาํเป็น 

อาจมีเหตุผลทางกฎหมายหรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทาํให้สาํนักงานต้องเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานตัว

จริงที่เป็นกระดาษที่ได้ถูกสแกนแล้ว 

 

การเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 47) 

 

ก60. ความจาํเป็นของสาํนักงานและระยะเวลาในการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงาน จะแตกต่าง

ไปตามลักษณะของงานและสถานการณ์ของสาํนักงาน ตัวอย่างเช่น มีความต้องการเอกสาร

หลักฐานของงานเพ่ือบันทึกเร่ืองต่าง ๆ ที่มีความสาํคัญต่อเน่ืองต่องานในอนาคตหรือไม่ 

ระยะเวลาในการเกบ็รักษาอาจขึ้นอยู่กบัปัจจัยอื่น ๆ อกี เช่น กฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศ
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กาํหนดระยะเวลาในการเกบ็รักษาโดยเฉพาะสาํหรับงานบางประเภทหรือไม่ หรือมีระยะเวลาใน

การเก็บรักษาที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในประเทศในกรณีที่ไม่มีข้อกําหนดทางกฎหมาย

โดยเฉพาะหรือไม่ 

 

ก61. ในกรณีของงานตรวจสอบ ระยะเวลาในการเกบ็รักษาโดยปกติแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันที่

ในรายงานของผู้สอบบัญชี หรือหากเป็นวันที่หลังจากน้ัน ให้ใช้วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของกลุ่ม 

 

ก62. วิธปีฏบิัติที่สาํนักงานนาํมาปฏบิัติในการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงาน รวมถงึวิธปีฏบิัติที่ทาํ

ให้สามารถปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 47 ได้ ในระหว่างระยะเวลาในการเกบ็รักษา 

ตัวอย่างเช่น 

•  เพ่ือให้สามารถเรียกใช้และเข้าถึงเอกสารหลักฐานของงานได้ในระหว่างระยะเวลาในการ

เกบ็รักษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของเอกสารหลักฐานที่อยู่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์

เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ใช้อาจมีการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

•  เพ่ือให้มี (ในกรณีที่จําเป็น) บันทึกของการเปล่ียนแปลงเอกสารหลักฐานของงานภาย

หลังจากที่แฟ้มงานเสรจ็สมบูรณแ์ล้ว และ 

•  เพ่ือให้บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงและสอบทานเอกสารหลักฐานของงาน

โดยเฉพาะเจาะจง เพ่ือการควบคุมคุณภาพหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้ 

 

กรรมสทิธิ์ในเอกสารหลักฐานของงาน 

 

ก63. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ  เอกสารหลักฐานของงานเป็น

กรรมสทิธิ์ของสาํนักงาน ภายใต้ดุลยพินิจของสาํนักงาน สาํนักงานอาจให้เอกสารหลักฐานของ

งานบางส่วน หรือให้เน้ือหาบางส่วนที่คัดลอกมาจากเอกสารหลักฐานของงานแก่ลูกค้า ทั้งน้ี 

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อความน่าเช่ือถอืของงานที่ทาํ หรือในกรณีของงานให้

ความเช่ือม่ัน ต้องไม่กระทบต่อความเป็นอสิระของสาํนักงานหรือพนักงานของสาํนักงาน 

 

การติดตามผล 

 

การติดตามผลเกีย่วกบันโยบายและวธีิปฏิบติัในการควบคมุคณุภาพของสาํนกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

48)  

 

ก64. วัตถุประสงค์ของการติดตามผลการปฏบิัติตามนโยบายและวิธีปฏบิัติของการควบคุมคุณภาพ 

คือการประเมินเกี่ยวกบั 

• การยึดม่ันต่อมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• ระบบการควบคุมคุณภาพได้มีการออกแบบไว้อย่างเหมาะสมและได้มีการนาํไปปฏบิัติ
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อย่างมีประสทิธผิลแล้วหรือไม่ และ 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานได้มีการนาํไปปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมแล้วหรือไม่ เพ่ือให้รายงานที่ออกโดยสํานักงานหรือโดยผู้สอบบัญชีที่

รับผดิชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ ์

 

ก65. การพิจารณาและการประเมินผลระบบการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเร่ืองต่าง ๆ 

ต่อไปน้ี 

• การวิเคราะห์เกี่ยวกบั 

o พัฒนาการใหม่ ๆ ของมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และการที่พัฒนาการดังกล่าวถูกสะท้อนให้เห็นในนโยบายและวิธีปฏิบัติของ

สาํนักงานตามความเหมาะสม 

o หนังสอืยืนยันที่เป็นลายลักษณอ์กัษรเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามนโยบายและวิธปีฏบิัติ

เกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

o การพัฒนาความรู้ ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ รวมถงึการฝึกอบรม และ 

o การตัดสินใจเกี่ยวกบัการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้าและ

งานที่มีลักษณะเฉพาะ 

• การพิจารณาเกี่ยวกับการดาํเนินการแก้ไขและการปรับปรุงระบบ รวมถึงการนาํผลตอบ

กลับไปกาํหนดในนโยบายและวิธีปฏบิัติของสาํนักงานที่เกี่ยวกับการให้ความรู้และการ

ฝึกอบรม 

• การสื่อสารไปยังบุคลากรของสาํนักงานที่เหมาะสม เกี่ยวกบัจุดอ่อนต่าง ๆ ที่พบในระบบ 

ในระดับของความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบหรือการปฏบิัติตามระบบ 

• การติดตามผลโดยบุคลากรของสาํนักงานที่เหมาะสม เพ่ือที่จะได้ดําเนินการแก้ไข

ปรับปรงุที่จาํเป็นต่อนโยบายและวิธปีฏบิัติในการควบคุมคุณภาพได้ทนัท ี

 

ก66. นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรอบการตรวจทาน อาจกาํหนดรอบที่มีระยะเวลา ตัวอย่างเช่น 

สามปี รูปแบบในการจัดการเกี่ยวกบัรอบการตรวจทาน รวมถึงจังหวะเวลาในการเลือกงานแต่

ละงาน ขึ้นอยู่กบัปัจจัยหลายประการ เช่น  

• ขนาดของสาํนักงาน 

• จาํนวนและทาํเลที่ตั้งของสาขาของสาํนักงาน  

• ผลของวิธปีฏบิัติในการติดตามผลคร้ังก่อน 

• ระดับของอาํนาจหน้าที่ของทั้งพนักงานและสาขาของสาํนักงาน (ตัวอย่างเช่น แต่ละสาขา

ของสาํนักงานได้รับอนุญาตให้ดาํเนินการในการตรวจทานเองหรือไม่ หรือสาํนักงานใหญ่

เท่าน้ันหรือไม่ที่อาจดาํเนินการตรวจทานดังกล่าวได้)  

• ลักษณะและความซับซ้อนของการปฏบิัติงานและองค์กรของสาํนักงาน 

• ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะของสาํนักงาน 
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ก67. กระบวนการในการตรวจทานรวมถงึการเลือกงานแต่ละงาน ซ่ึงบางงานอาจถูกเลือกโดยไม่มีการ

แจ้งล่วงหน้าไปยังกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ในการพิจารณาขอบเขตของการตรวจทานน้ัน 

สาํนักงานอาจพิจารณาจากขอบเขตหรือข้อสรปุของการตรวจทานภายนอกที่เป็นอสิระ อย่างไรก็

ตาม การตรวจทานภายนอกที่เป็นอิสระไม่อาจทดแทนการติดตามผลภายในของสาํนักงานเอง

ได้ 

 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะสาํหรับสาํนักงานขนาดเลก็ 

 

ก68. ในกรณีของสาํนักงานขนาดเลก็ วิธีปฏบิัติในการติดตามผลอาจจาํเป็นต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่

รับผิดชอบในการออกแบบและการนํานโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของ

สาํนักงานไปปฏิบัติ หรือโดยบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสอบทานการควบคุม

คุณภาพงาน สาํนักงานที่มีจาํนวนพนักงานจาํกดัอาจเลือกที่จะใช้บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมหรือใช้สาํนักงานอื่นในการดาํเนินการเกี่ยวกบัการตรวจทานงานและวิธีปฏบิัติในการ

ติดตามผลอื่น อีกทางเลือกหน่ึงคือ สาํนักงานอาจจัดให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกับองค์กรอื่นที่

เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมกจิกรรมการติดตามผลได้ 

 

การสือ่สารขอ้บกพร่อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 50) 

 

ก69. การรายงานข้อบกพร่องที่พบไปยังบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ไม่

จาํเป็นต้องระบุถึงงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรกต็าม อาจมีบางกรณีที่การระบุถึง

งานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจาะจงดังกล่าวอาจจาํเป็นในการปฏบิัติหน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคคล

ที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงาน 

 

ขอ้รอ้งเรียนและขอ้กล่าวหา 

 

แหล่งที่มาของข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา (อ้างถงึย่อหน้าที่ 55) 

 

ก70. ข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา (ซ่ึงไม่รวมถึงข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงอย่าง

ชัดเจน) อาจเกดิขึ้นจากภายในหรือภายนอกสาํนักงาน ข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาดังกล่าวอาจ

มาจากบุคลากรของสาํนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจได้รับโดยสมาชิกของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานหรือบุคลากรอื่นของสาํนักงาน  

 

นโยบายและวิธปีฏบิตัิในการสบืสวน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 56) 

 

ก71. นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ถูกจัดให้มีขึ้นเพ่ือการสืบสวนข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา อาจรวมถึง 

ตัวอย่างเช่น นโยบายและวิธปีฏบิัติที่กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ควบคุมดูแลการสบืสวนน้ัน 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ 
และการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง 

39 

• มีประสบการณท์ี่เพียงพอและเหมาะสม 

• มีอาํนาจหน้าที่ในสาํนักงาน และ 

• ไม่เกี่ยวข้องกบังานน้ัน 

ผู้สอบบัญชีที่ควบคุมดูแลการสบืสวนอาจนาํที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมได้ตามความ

จาํเป็น 

 

ข้อพิจารณาโดยเฉพาะสาํหรับสาํนักงานขนาดเลก็ 

 

ก72. อาจเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติสําหรับสํานักงานที่ มี หุ้นส่วนน้อยราย ที่ ผู้สอบบัญชีที่

ควบคุมดูแลการสืบสวนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานน้ัน สาํนักงานขนาดเล็กและผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีเหล่าน้ีอาจใช้บริการของบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสาํนักงานอื่นใน

การดาํเนินการเกี่ยวกบัการสบืสวนข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา 

 

เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัระบบการควบคุมคุณภาพ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 57) 

 

ก73. รปูแบบและเน้ือหาของเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เหน็ถึงการดาํเนินการของแต่ละองค์ประกอบ

ของระบบการควบคุมคุณภาพ เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 

รวมถงึ  

• ขนาดของสาํนักงานและจาํนวนของสาขาของสาํนักงาน 

• ลักษณะและความซับซ้อนของการปฏบิัติงานและองค์กรของสาํนักงาน 

ตัวอย่างเช่น สาํนักงานขนาดใหญ่อาจใช้ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ในการจดบันทกึเร่ืองต่าง ๆ  

เช่น หนังสือยืนยันความเป็นอิสระ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลของการตรวจการ

ติดตามผล  

 

ก74. ตัวอย่างของเอกสารหลักฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกบัการติดตามผล รวมถงึ 

• วิธปีฏบิัติในการติดตามผล รวมถงึวิธปีฏบิัติในการเลือกงานที่เสรจ็สิ้นแล้วมาตรวจทาน 

• บันทกึเกี่ยวกบัการประเมินผลของ 

o การยึดม่ันต่อมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o ระบบการควบคุมคุณภาพได้มีการออกแบบไว้อย่างเหมาะสมและได้มีการนาํไป

ปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิลแล้วหรือไม่ และ 

o นโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานได้มีการนาํไปปฏบิัติ

อย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่ เพ่ือให้รายงานที่ออกโดยสาํนักงานหรือโดยผู้สอบ

บัญชีที่รับผดิชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ ์ 

• การระบุข้อบกพร่องที่พบ การประเมินผลกระทบของข้อบกพร่องดังกล่าว และเกณฑใ์น

การพิจารณาว่าการดาํเนินการต่อไปมีความจาํเป็นหรือไม่และอย่างไร 
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ขอ้พิจารณาโดยเฉพาะสาํหรบัสาํนกังานขนาดเลก็ 

 

ก75. สาํนักงานขนาดเล็กอาจใช้วิธีที่ไม่เป็นทางการมากกว่าในการจัดทาํเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน เช่น คู่มือ รายการ และแบบฟอร์ม เป็นต้น 

 

 


