
ภาคผนวก
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แบบสอบถาม

เรื่อง ความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีในจังหวัดเชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพ
สําหรับสํานักงานท่ีใหบริการดานการตรวจสอบ

คําช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาคนควาแบบอิสระ ตามหลักสูตรปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ของนางสาวฐิติชญาน นาวา จึงใครขอความกรุณาจากทาน
โปรดใหขอมูลในแบบสอบถามชุดน้ีตามความเปนจริง ซึ่งขอมูลท่ีไดรับจะนําไปใชประโยชนทาง
การศึกษาเทาน้ัน พรอมกันน้ี ขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานมา ณ โอกาสน้ี

แบบสอบถามฉบับน้ีมี 3 สวน ประกอบดวย
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของสํานักงานสอบบัญชีและสํานักงานบัญชี
สวนท่ี 2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของสํานักงานสอบบัญชีและสํานักงานบัญชี

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน หรือเติมขอความลงในชองวาง

1. ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม
เจาของกิจการ ผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูบริหาร

2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี
ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท

3. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
ต่ํากวา 30 ป 31 - 40 ป
41 - 50 ป มากกวา 50 ป

4. รูปแบบการประกอบการ
กิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนสามัญ/คณะบุคคล
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด

5. ระยะเวลาท่ีใหบริการ
นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป
11 - 15 ป มากกวา 15 ป
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6. งานบริการท่ีใหแกลูกคา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
การตรวจสอบงบการเงิน
การสอบทานงบการเงิน
การตรวจสอบขอมูลทางการเงินท่ีเก่ียวกับอนาคต
การปฏิบัติงานตามวิธีการท่ีตกลงรวมกันท่ีเก่ียวกับขอมูลทางการเงิน
การรวบรวมขอมูลทางการเงิน
การบริการใหคําปรึกษาทางดานบัญชี การเงิน กฎหมาย และภาษีอากร
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................

7. จํานวนลูกคาท่ีใหบริการ
1 - 20 ราย 21 - 50 ราย
51 - 100 ราย มากกวา 100 ราย

8. จํานวนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงาน
1 คน 2 คน
3 คน มากกวา 3 คน

9. จํานวนผูชวยผูสอบบัญชีของสํานักงาน
1 - 2 คน 3 - 4 คน
5 - 6 คน มากกวา 6 คน

10. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานท่ีใหบริการดานการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อม่ันอ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง มีผลใชบังคับเม่ือใด

ไมทราบ
ทราบ โดยมีผลบังคับใชเม่ือ

วันท่ี 1 มกราคม 2554 วันท่ี 1 มกราคม 2555
วันท่ี 1 มกราคม 2556 วันท่ี 1 มกราคม 2557

11. ทานทราบขอมูลมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานท่ีใหบริการ
ดานการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อม่ันอ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง จากแหลงใด

ยังไมทราบขอมูล
ทราบขอมูลจาก

การอบรมสัมมนา
อินเตอรเน็ต
เพื่อน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................... ........
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สวนที่ 2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี

คําช้ีแจง ใหทานตอบแบบสอบถามโดยไมตองเปดหนังสือ สิ่งพิมพ เอกสาร หรือสอบถามจากผูอ่ืน หรือใหผูอ่ืนตอบ
แบบสอบถาม หากทานพยายามหาคําตอบท่ีถูกตองดวยวิธีดังกลาว จะทําใหผลสํารวจมีความคาดเคล่ือนได

โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบวาใชหรือไมใช หากไมแนใจหรือไมทราบ ใหทําเครื่องหมาย √
ในชองไมแนใจ/ไมทราบ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ใช ไมใช ไมแนใจ/
ไมทราบ

1. ความรับผิดชอบตอคุณภาพภายในสํานักงาน
1.1 พนักงานท่ีมีประสบการณและความสามารถของสํานักงาน เปน

ผูรับผิดชอบสูงสุดในการดําเนินการเก่ียวกับระบบการควบคุมคุณภาพ
ของสํานักงาน

1.2 ผูสอบบัญชีจะตองอธิบายเก่ียวกับระบบการควบคุมคุณภาพภายในสํานัก
งานสอบบัญชีใหแกลูกคาของสํานักงานทราบดวย

1.3 ผูบริหารของสํานักงานจะตองถือเอาการควบคุมคุณภาพเปนเง่ือนไขสําคัญ
ในการพิจารณาผลตอบแทน รางวัล การเล่ือนตําแหนง และปรับเงินเดือน
ใหแกบุคลากรทุกคนของสํานักงาน

2. ขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
2.1 บุคลากรทุกคนของสํานักงานจะตองไดรับการอบรมเพื่อใหทราบถึง

ขอกําหนดดานจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของ และความรับผิดชอบท่ีจะตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด

2.2 สํานักงานจะตองจัดการไมใหมีสถานการณและความสัมพันธท่ีทําใหขาด
ความเปนอิสระคงเหลืออยู หากจัดการไมไดใหถอนตัวออกจากงานน้ัน
ทันที

2.3 หากสํานักงานพบการฝาฝนความเปนอิสระ จะตองทําหนังสือแจงให
ลูกคาทราบทันที

2.4 สํานักงานจะตองไดรับคํารับรองท่ีเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับความเปน
อิสระจากบุคลากรของสํานักงานทุกคน อยางนอยปละครั้ง

2.5 สํานักงานตองหมุนเวียนสับเปล่ียนผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนทุกงาน ในทุกรอบระยะเวลา 5 ป

3. การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานที่มีลักษณะเฉพาะ
3.1 สํานักงานจะตอบรับงานหรือคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงาน

ตางๆ เม่ือไดตกลงเง่ือนไขในการใหบริการกับลูกคาเรียบรอยแลว
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ใช ไมใช ไมแนใจ/
ไมทราบ

3. การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานที่มีลักษณะเฉพาะ (ตอ)
3.2 สํานักงานจะยังคงดํารงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคารายเดิมตอไปได หาก

การรับงานในงวดปจจุบันและงวดกอนไมมีเรื่องใดท่ีจะทําใหสํานักงานไม
สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี

3.3 หากการตอบรับงานทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนจนไม
สามารถหาทางแกไขได สํานักงานตองปฏิเสธท่ีจะตอบรับงานหรือคงไว
ซึ่งความสัมพันธกับลูกคาทันที

3.4 เม่ือสํานักงานตอบรับงานจากลูกคารายใดแลว จะตองไมละท้ิงงานไมวา
กรณีใดๆ แมภายหลังสํานักงานจะไดรับขอมูลท่ีหากไดรับกอนหนาน้ีอาจ
ทําใหตองปฏิเสธการรับงานก็ตาม

4. ทรัพยากรบุคคล
4.1 สํานักงานตองจัดใหมีการฝกอบรมผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีอยาง

ตอเน่ืองตามความเหมาะสม
4.2 สํานักงานตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของ

พนักงานทุกคนในสํานักงาน
4.3 ผูสอบบัญชีจะตองเปนผูรับผิดชอบงานท้ังหมดในแตละงานท่ีไดรับ

มอบหมายจากสํานักงาน
4.4 สํานักงานตองแจงใหลูกคาทราบเก่ียวกับตัวบุคคลและบทบาทหนาท่ีของ

ผูสอบบัญชีกอนการปฏิบัติงานทุกครั้ง
4.5 สํานักงานตองติดตามดูแลผูสอบบัญชีใหมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงาน
4.6 สํานักงานตองมอบหมายงานแตละงานใหแกผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบ

บัญชีท่ียังไมเคยผานงานตรวจสอบงานน้ันมากอน เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณใหมๆ

5. การปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ใหแกพนักงาน
5.2 ผูชวยผูสอบบัญชีท่ีมีอายุงานมากกวาสามารถสอบทานงานของผูชวย

ผูสอบบัญชีท่ีมีอายุงานนอยกวาตนได
5.3 เม่ือพบประเด็นสําคัญตาง ๆ ในระหวางปฏิบัติงาน สํานักงานตองจัดใหมี

การปรึกษาหารือกันภายในสํานักงานเทาน้ัน เพื่อรักษาความลับของลูกคา
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ใช ไมใช ไมแนใจ/
ไมทราบ

5. การปฏิบัติงาน (ตอ)
5.4 สํานักงานตองมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสําหรับงาน

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนทุกงาน
5.5 สํานักงานตองลงวันท่ีในรายงานเปนวันท่ีเดียวกับวันท่ีท่ีการปฏิบัติงาน

แลวเสร็จ แมวาการสอบทานการควบคุมคุณภาพจะเสร็จสิ้นภายหลังวันท่ี
ดังกลาว

5.6 สํานักงานตองกําหนดใหมีการสอบทานการใชดุลยพินิจท่ีสําคัญและ
ขอสรุปท่ีไดจากการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการสอบทานงบการเงิน
หรือขอมูลท่ีเก่ียวกับเรื่องอ่ืนและรางรายงานดวย

5.7 การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ไมไดทําใหความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีท่ีมีตองานน้ันลดลง

5.8 ในงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน สํานักงานตองให
ผูสอบบัญชีประเมินผลการทํางานกับลูกคาแตละรายในความรับผิดชอบ
เม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อนําไปพิจารณาขอสรุปท่ีไดจากการ
ตรวจสอบงานน้ัน

5.9 สํานักงานตองมีการแตงตัง้บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาโท และมีประสบการณในการทํางานไมต่ํากวาสิบป เปนผูสอบ
ทานการควบคุมคุณภาพงาน

5.10 ผูสอบทานการควบคุมคุณภาพงานจะตองเปนบุคคลท่ีปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในงานแตละงานน้ัน

5.11 สํานักงานตองจัดทําเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาไดมีการปฏิบัติตาม
นโยบายในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานแลว

5.12 เม่ือมีความคิดเห็นท่ีไมตรงกันเก่ียวกับงานเกิดขึ้น สํานักงานจะตองไมลง
วันท่ีในรายงานจนกวาจะไดแกไขปญหาดังกลาวหมดไปแลว

5.13 สํานักงานตองรวบรวมแฟมงานขั้นสุดทายใหเสร็จสมบูรณกอนลงวันท่ี
ในรายงาน

5.14 สํานักงานตองจํากัดการเขาถึงเอกสารหลักฐานของงาน เพื่อชวยปองกัน
ตรวจพบ และหลีกเล่ียงการดัดแปลงแกไขโดยไมไดรับอนุญาตหรือการ
สูญหายของเอกสารหลักฐานของงาน
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ใช ไมใช ไมแนใจ/
ไมทราบ

5. การปฏิบัติงาน (ตอ)
5.15 กรรมสิทธ์ิในเอกสารหลักฐานของงานเปนกรรมสิทธ์ิของผูสอบบัญชี ซึ่ง

จะตองไมใหเอกสารหลักฐานของงานหรือเน้ือหาท่ีคัดลอกมาจากเอกสาร
หลักฐานของงานแกลูกคาไมวากรณีใด

6. การติดตามผล
6.1 สํานักงานตองมีการตรวจทานงานท่ีเสร็จสมบูรณแลวอยางนอยรอยละ 50

ของงานท้ังหมดท่ีผูสอบบัญชีแตละคนรับผิดชอบ ในทุกรอบระยะเวลา 1 ป
6.2 สํานักงานสามารถมอบหมายใหหุนสวนผูจัดการคนใดคนหน่ึงของ

สํานักงาน เปนผูรับผิดชอบในกระบวนการการติดตามผล
6.3 ในการตรวจทานงานแตละงานน้ัน เม่ือไดเลือกงานท่ีจะทําการตรวจทาน

แลว จะตองแจงใหผูปฏิบัติงานทุกคนท่ีตรวจสอบงานน้ันทราบถึงการ
เลือกตรวจทานงานดังกลาวดวย

6.4 สํานักงานตองแจงผลจากการติดตามผลระบบการควบคุมคุณภาพงานของ
สํานักงานใหผูสอบบัญชีและบุคคลอ่ืนในสํานักงาน รวมถึงผูบริหาร
สูงสุดหรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานทราบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง

6.5 สํานักงานตองใหผูสอบบัญชีท่ีไมเก่ียวของกับงานน้ัน เปนผูทําการ
สืบสวนขอรองเรียนและขอกลาวหาเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ และระบบการควบคุม
คุณภาพของสํานักงาน

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อมั่นอ่ืนตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง

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

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

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

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

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

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

.

ขอบพระคุณ
ฐิติชญาน  นาวา
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-สกุล นางสาวฐิติชญาน  นาวา

วัน เดือน ปเกิด 6 ธันวาคม 2524

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

พ.ศ. 2546 สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2546 - 2547 พนักงานบัญชีตนทุน
บริษัท ซีพีดี ชีทบอรด จํากัด

พ.ศ. 2547 - 2550 ผูชวยผูสอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน แมเนจเมนท อินโฟเมชั่น
คอนซัลแทนท จํากัด

พ.ศ. 2551 - 2553 ผูชวยผูสอบบัญชีอาวุโส
บริษัท ไทยซีพีเอ จํากัด

พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 3
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน


