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หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (Federation of Accounting

Professions Under the Royal Patronage of His Majesty the King หรือ FAP) เปนหน่ึงในประเทศ
สมาชิกของสมาพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (International of Federation of Accountants หรือ
IFAC) ซึ่งตองปฏิบัติตามขอตกลงของ IFAC และขอกําหนดเกี่ยวกับภาระหนาที่ของสมาชิก
(Statements of Memberships Obligations: SMO) เพื่อจุดประสงคในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีใน
ประเทศ จากขอมูลการประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนดและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
(Report on the Observance of Standards and Code - Accounting and Auditing หรือ ROSOs A&A)
โดยธนาคารโลก เมื่อเดือนเมษายน 2551 ไดปรากฏขอสังเกตในเร่ืองคุณภาพงานสอบบัญชีใน
ประเทศไทย โดยระบุวา ประเทศไทยควรมีหนวยงานที่เปนอิสระจากผูประกอบวิชาชีพ ทําหนาที่
ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี โดยควรเนนการกํากับดูแลในระดับสํานัก
งานสอบบัญชีดวย นอกเหนือจากการกํากับดูแลผูสอบบัญชีแตละราย รวมทั้งควรพัฒนาวิชาชีพ
บัญชีในประเทศไทยดานตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีสากลและขอกําหนดเกี่ยวกับ
ภาระหนาที่ของสมาชิก ดังน้ัน IFAC จึงไดจัดทําขอเสนอแนะใหกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยเนนการ
พัฒนาใน 7 หัวขอ ซึ่งหน่ึงในน้ันไดระบุใหประเทศไทยกําหนดใหมีระบบรับรองคุณภาพสํานัก
งานสอบบัญชี เพื่อใหมาตรฐานการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของสํานักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2552, กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2553: ออนไลน)

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) จึงไดดําเนินการดานการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของประเทศไทย โดยการแตงต้ังคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพื่อทําหนาที่ติดตามการดําเนินการของ
คณะอนุกรรมการเพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ อีกทั้งมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชีของประเทศไทย ทําหนาที่ศึกษารูปแบบและโครงสรางการกํากับดูแลการควบคุมคุณภาพการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีของสากล เพื่อนํามากําหนดรูปแบบและโครงสราง รวมถึงอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย ขณะเดียวกัน คณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชี ดานการสอบบัญชี ก็ไดทําการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศไทย
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการสอบบัญชีสากล (International Standards of Auditing หรือ ISAs)
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(กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2553: ออนไลน) ซึ่งในขณะน้ี ไดมีการออกมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ฉบับที่ 1 ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป เพื่อเผยแพรแลว รวมทั้งได
มีการประกาศใหใชบังคับมาตรฐานการสอบบัญชีแลวจํานวน 51 ฉบับ

โดยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เปนมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสําหรับ
สํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อมั่นอ่ืน
ตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง ประกอบดวยวัตถุประสงคของสํานักงานในการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ และขอกําหนดที่ออกแบบมาเพื่อใหสํานักงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวดังกลาวได นอกจากน้ี ยังประกอบดวยแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของในการนําไปปฏิบัติและการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดวย ในการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานฉบับน้ี เกี่ยวของกับการจัดใหมีระบบการ
ควบคุมคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 6 องคประกอบ ไดแก ความรับผิดชอบของผูนําตอ
คุณภาพภายในสํานักงาน ขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ การตอบรับและการคงไวซึ่ง
ความสัมพันธกับลูกคาและงานที่มีลักษณะเฉพาะ ทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ผล โดยไดกําหนดใหสํานักงานทุกแหงที่มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและ
การสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อมั่นอ่ืนตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง ถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ, 2554: ออนไลน) และภายใตมาตรฐานการควบคุมคุณภาพนี้เอง ที่สงผลให
สํานักงานที่เขาเงื่อนไขทุกสํานักงาน ไมวาจะเปนสํานักงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
ตางต่ืนตัวและเร่ิมเตรียมความพรอมในการนําระบบการควบคุมคุณภาพมาใชภายในสํานักงาน
เพื่อใหเปนไปตามกําหนดเวลาที่มาตรฐานกําหนดไว

จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือ จึงมีจํานวนนิติบุคคลมาก
ที่สุด โดย ณ เดือนกันยายน 2554 มีจํานวนนิติบุคคล 11,624 ราย คิดเปนรอยละ 35.05 ของจํานวน
นิติบุคคลในภาคเหนือทั้งหมดจํานวน 33,160 ราย (สํานักพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม, 2554
: ออนไลน) ซึ่งนิติบุคคลเหลาน้ี ตางก็ตองใชบริการดานการสอบบัญชีและบริการเกี่ยวเน่ืองอ่ืนกับ
สํานักงานสอบบัญชีเปนประจําในทุก ๆ ป ดวยเหตุน้ี จึงทําใหจังหวัดเชียงใหมมีสํานักงานสอบบัญชี
จํานวนมากเชนกัน โดยสํานักงานสอบบัญชีที่ใหบริการดานการสอบบัญชีและบริการเกี่ยวเน่ืองอ่ืน
น้ี ไดรับผลกระทบโดยตรงในการนําระบบการควบคุมคุณภาพทั้ง 6 องคประกอบมาใชควบคุม
คุณภาพภายในสํานักงาน ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2557 ตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับที่ 1 ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานัก
งานสอบบัญชีในจังหวัดเชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการ
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ตรวจสอบ เพื่อไดขอมูลเปนแนวทางในการพัฒนาสํานักงานสอบบัญชีในจังหวัดเชียงใ หม ให
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีในจังหวัด

เชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีในจังหวัด

เชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบ
2. หนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาสํานัก

งานสอบบัญชีในจังหวัดเชียงใหม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1

นิยามศัพท
ความรูความเขาใจ หมายถึง ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กรอบ

ความคิด หรือขอมูลอ่ืนๆ ที่มีความจําเปน ที่ไดรับการประมวลและจัดระบบ และสามารถสื่อ
ความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ได

ผูประกอบการ หมายถึง ผูที่เปนเจาของ ผูจัดการ หรือกรรมการผูที่มีสวนในการ
บริหารงานของสํานักงานสอบบัญชี

สํานักงานสอบบัญชี หมายถึง สํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงิน และงานใหความเชื่อมั่นอ่ืนตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง เชน การตรวจสอบขอมูลทาง
การเงินที่เกี่ยวกับอนาคต การรวบรวมขอมูลทางการเงิน งานใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา เปนตน

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ระบบที่ใชในการรักษาระดับคุณภาพ
ของสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อมั่น
อ่ืนตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ืองใหเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการออก
รายงานที่เหมาะสมกับสถานการณ
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การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ซึ่งเปนกระบวนการของ
การรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศโดยผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีที่มีความรู
ความสามารถและมีความเปนอิสระ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว เพื่อรายงานเกี่ยวกับ
ความสอดคลองกันของสารสนเทศกับหลักเกณฑที่กําหนดไวใหผูใชที่สนใจทราบ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานท่ี
ใหบริการดานการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อมั่นอื่นตลอดจน
บริการเกี่ยวเน่ือง หมายถึง มาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการสอบ
บัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภจัดทําขึ้น สําหรับเปนนโยบายและวิธีปฏิบัติในการ
ควบคุมคุณภาพ ใหแกสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และ
งานใหความเชื่อมั่นอ่ืนตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ืองนําไปปฏิบัติ เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานัก งาน
และบุคลากรของสํานักงาน เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมถึงการออกรายงานของสํานักงานหรือผูสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับสถานการณ โดย
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ี จะเกี่ยวของกับการจัดใหมีระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบ 6 องคประกอบ ไดแก ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายใน
สํานักงาน ขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ การตอบรับและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับ
ลูกคาและงานที่มีลักษณะเฉพาะ ทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติงาน และการติดตามผล และมี
กําหนดใหถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป


