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ค ำน ำ 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะท างานศูนย์ติดตามความก้าวหน้าและ 

การพัฒนาคู่มือ ISQM และกจิการพิเศษ ซึ่งเป็นคณะท างานภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการสอบบัญชี (คณะท างาน) ได้จัดท าคู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี  

(คู่มือฯ) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ Capital Market 

Development Fund (CMDF) และได้รับความสนับสนุนจากผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเข้าร่วมให้ความคิดเห็นแก่คณะท า งาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเฉพาะผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถน าคู่มือฯ 

ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความน่าเช่ือถือมากข้ึนใน

มุมมองของนักลงทุนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นการ เ พ่ิมคุณค่าการให้ 

ความเชื่อมั่นส าหรับการรายงานทางการเงินในตลาดทุน นอกจากนี้  คู่มือฯ นี้ มีส่วนช่วย

ผู้บริหารส านักงานสอบบัญชีสามารถบริหารจัดการส านักงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน  

มีประสิทธิภาพและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับบริบทของส านักงาน และพัฒนา

ศักยภาพของผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นกลไกหน่ึงที่ส าคัญในระบบรายงานทางการเงินของตลาดทุน  

ทั้งนี้  คู่มือฯ ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพแก่ส านักงานสอบบัญชี

ขนาดกลางและขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในส านักงานให้สามารถ

ให้บริการสอบบัญชีส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เพ่ือรองรับการขยายตัว

และการเพ่ิมขึ้นของบริษัทจดทะเบียนในอนาคต  

 คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชีเล่มนี้  คณะผู้จัดท าได้จัดท าขึ้ นโดย 

แปลและดัดแปลงเนื้ อหาและรูปภาพบางส่วนจาก ISQM 1 First-Time Implementation 

Guide และ ISQM 2 First-Time Implementation Guide ของ IFAC และรวบรวมข้อมูลจาก

แนวปฏิบัติที่ จัดท าโดยส านักงานสอบบัญชีหลายแห่ง โดยคู่มือฯ เล่มนี้ ประกอบด้วย

องค์ประกอบหลัก 8 หัวข้อ ได้แก่ (1) กระบวนการประเมินความเสี่ยง (2) การก ากับดูแล

และผู้น า (3) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (4) การตอบรับและการคงไว้ซึ่ ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ (5) การปฏิบัติงาน (6) ทรัพยากร  

(7) สารสนเทศและการสื่อสาร  และ(8) กระบวนการติดตามผลและแก้ไข ซึ่ งแต่ละ
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องค์ประกอบจะมีค าอธิบายหลักการของมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี ภาพรวม

และรายละเอียดขององค์ประกอบ ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่าง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งส านักงานสอบบัญชีสามารถน าไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและ 

ความเสี่ยงของแต่ละส านักงานตามความเหมาะสม ซึ่งคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฯ 

เล่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพและยกระดับความสามารถในเชิงวิชาชีพให้เทยีบเท่าสากลได้ในอนาคต 
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ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการคา้ และการอนุญาต 

วัตถุประสงค์ของ International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) คือเพ่ือ

ส่งเสริมประโยชน์สาธารณะโดยการก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานให้ความเชื่อมั่น 

และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพสูง และสนับสนุนการปรับเปล่ียนระหว่างมาตรฐาน 

การสอบบัญชี และมาตรฐานการให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศและในประเทศ เพ่ือเพ่ิม

คุณภาพและความสม ่าเสมอของวิธปีฏบิัติทั่วโลกและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะชนใน

วิชาชีพการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นทั่วโลก 

IAASB พัฒนามาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานให้ความเชื่อมั่น และแนวทางส าหรับ 

การใช้งานของผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนที่อยู่ภายใต้กระบวนการก าหนดมาตรฐานร่วมกันของ 

Public Interest Oversight Board ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลการท างานของ IAASB และ IAASB 

Consultative Advisory Group ซึ่งท าหน้าที่ให้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์สาธารณะในการพัฒนา

มาตรฐานและแนวทาง 

 

โครงสร้างและกระบวนการที่สนับสนุนการท างานของ IAASB ได้รับการส่งเสริมโดย 

International Federation of Accountants® or IFAC® 

IAASB และ IFAC ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดข้ึนกับบุคคลใดๆ ที่กระท าการหรือ 

ละเว้นจากการกระท าโดยอาศัยเนื้ อหาในสิ่งพิมพ์นี้  ไม่ว่าการสูญเสียดังกล่าวจะเกิดจาก 

ความประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่น 

ลิขสทิธิ์ © June 2021 (ISQM 2 First-Time Implementation Guide) and September 2021 

(ISQM 1 First-Time Implementation Guide) สงวนลิขสทิธิ์โดย IFAC 

The ‘International Auditing and Assurance Standards Board’, ‘International Standards on 

Auditing’,‘ International Standards on Assurance Engagements’, ‘International Standards 

on Review Engagements’,‘ International Standards on Related Services’, ‘International 

Standards on Quality Control’, ‘International Auditing Practice Notes’, ‘IAASB’, ‘ISA’, 

‘ISAE’, ‘ISRE’, ‘ISRS’, ‘ISQC’, ‘IAPN’ และ IAASB logo คือ เคร่ืองหมายการค้าของ 

IFAC  หรือ เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการของ IFAC ที่จดทะเบียนใน

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 

ส าหรับข้อมูลลิขสทิธิ์ เคร่ืองหมายการค้า และการอนุญาต โปรดไปที่ www.ifac.org/permissions-

information หรือติดต่อ Permission@ifac.org 

mailto:Permission@ifac.org
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แนวทางการน ามาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ไปใช้เป็นคร้ังแรก และแนวทางการน า

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 ไปใช้เป็นคร้ังแรกของ International Auditing and 

Assurance Standards Board ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564  โดย 

International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และใช้โดยได้ 

รับอนุญาตจาก IFAC 

ข้อความที่ได้รับอนุมัติของสิ่งพิมพ์ IFAC ทั้งหมดนั้นจัดพิมพ์โดย IFAC เป็นภาษาอังกฤษ 

IFAC จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของการแปลหรือการกระท าที่อาจมี

ผลตามมา 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISQM 1 First-Time Implementation Guide © 2021 และ ISQM 2 

First-Time Implementation Guide © 2021 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of 

Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี © 2022 สงวนลิขสทิธิ์ 

โดย the International Federation of Accountants (IFAC) และสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

ต้นฉบับ  ISQM 1 First-Time Implementation Guide 

 ISQM 2 First-Time Implementation Guide 

ติดต่อ Permission@ifac.org เพ่ือขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่อ หรือใช้เอกสาร

ฉบับน้ีในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกนั 

 

 

 

 

mailto:Permission@ifac.org
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ค ำสงวนสิทธ์ิ  

คู่มือเล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

น ามาตรฐานการบริหารคุณภาพ (TSQM) ไปใช้ประกอบการบริหารคุณภาพส านักงาน 

สอบบัญชีและการปฏบิัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้คู่มือน้ีตามข้อเทจ็จริงของการใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ และข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแต่ละคร้ัง  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอปฏเิสธความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ที่อาจ

เกดิข้ึนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอนัเป็นผลมาจากการใช้และการน าคู่มือเล่มนี้ ไปปฏบิัติ 
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1.1 ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ ฉบับที ่1 

มาตรฐานที่อา้งอิง ย่อหนา้ที่ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1  23-27 ก39-ก54 

1.2 กระบวนกำรประเมินควำมเสีย่งของส ำนักงำน 

หลักการพื้ นฐานของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ  

จากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 คือ การน าแนวคิดที่เน้นการระบุและประเมินความเสี่ยง 

รวมถึงการออกแบบและตอบสนองความเสี่ยงมาใช้ในระบบการบริหารคุณภาพ โดยส านักงานควรให้

ความส าคัญกบัหัวข้อ ดังนี้  

○ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในภาวะ เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการ 

ของส านักงาน และการให้บริการลูกค้ารายนั้นๆ (engagement) และ 

○ การน าการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้ตอบสนองความเสี่ยงนั้นๆ 

แนวคิดการพิจารณาความเสี่ยงนี้  ช่วยให้ส านักงานสามารถออกแบบระบบบริหารคุณภาพที่

เหมาะสมกับภาวะ เหตุการณ์ สถานการณ์ของส านักงานรวมทั้งในการให้บริการลูกค้า อีกทั้ง ยังช่วยใน  

การบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการพิจารณาสิ่งที่มีความส าคัญตามสภาพแวดล้อม 

เหตุการณ์ สถานการณ์ของส านักงาน และการให้บริการลูกค้ารายนั้นๆ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานต้องจัดท ากระบวนการประเมิน  

ความเสี่ยงของส านักงาน โดยเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ ระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ และ

การออกแบบและตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อน ามาใช้ในการจัดการกบัความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

โดยมาตรฐานการบริหารคุณภาพระบุข้อก าหนดเกี่ยวกบัวิธกีารน ากระบวนการนี้ ไปปฏบิัติไว้ดังนี้  

 

ภาพที่ 1-1 กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
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1.3 กำรออกแบบกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประจ ำปีในภำพรวมและ  

ของแต่ละองค์ประกอบ 

ความซับซ้อนในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

และการออกแบบและน าการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพไปใช้ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละ

ส านักงาน โดยจะขึ้ นอยู่กับโครงสร้างในการบริหารส านักงาน ลักษณะ และความหลากหลายของงานที่

ส านักงานให้บริการ รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการ เช่น หากส านักงานให้บริการในการตรวจสอบงบการเงิน

ของกิจการจดทะเบียน หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะอย่างมีนัยส าคัญ จะมีแนวโน้ มที่

ส านักงานจะต้องมีระบบการบริหารคุณภาพที่ซับซ้อนและเป็นทางการมากกว่าส านักงานที่ให้บริการ  

การตรวจสอบเฉพาะงบการเงินที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือการสอบทานงบการเงินหรือการรวบรวม

ข้อมูลทางการเงิน หรือหากส านักงานมีจ านวนพนักงานที่จ ากัด การจัดระบบการบริหารคุณภาพงานอาจมี

ขั้นตอนที่น้อยกว่าส านักงานที่มีขนาดใหญ่ 

ข้อมูลที่ส านักงานใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ระบุและประเมินความเสี่ยงด้าน

คุณภาพ และการออกแบบและน าการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพไปใช้ ประกอบด้วยข้อมูลที่มา

จากระบบการบริหารคุณภาพ เช่น 

○ ข้อมูลจากองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอาจมาจากภายในหรือภายนอก

ส านักงาน 

○ ผลจากกระบวนการติดตามผลและแก้ไขจากทั้ งภายใน และภายนอกส านักงาน เช่น  

ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกระเบียบและมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น 

กระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ และ  

การออกแบบและน าการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพไปใช้เป็นกระบวนการที่จะต้องมีการปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง และต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ โดยมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 อธบิายไว้ว่า 

○ ในขั้นตอนการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ส านักงานอาจพบว่า มีวัตถุประสงค์  

ด้านคุณภาพอื่นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมที่แตกต่างจากปีที่แล้ว ตัวอย่างเช่น ในระหว่างปีอาจ 

มีกฎระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย หรือมาตรฐานทางวิชาชีพใหม่ ส านักงานอาจ  

มีการพิจารณา ท าความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับ มาตรฐานทางวิชาชีพ และสภาพแวดล้อม

ของส านักงาน โดยส านักงานพบว่ามีข้อก าหนดทางกฎหมาย หรือมาตรฐานทางวิชาชีพที่มี

ผลกระทบในด้านคุณภาพในการให้บริการ ส านักงานอาจมีความจ าเป็นต้องก าหนดวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความเสี่ยงใหม่ที่เกดิขึ้น 

○ ในขั้นตอนการออกแบบและน าการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพไปใช้ ส านักงานอาจ

พบว่ามีความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ไม่ได้ถูกระบุ หรือประเมินไว้ในตอนต้นที่มีผลกระทบต่อมาใน

ระหว่างปี 

○ การตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพของส านักงานอาจท าให้พบว่ามีภาวะ เหตุการณ์ 

สถานการณ์ การกระท าหรือไม่กระท าการที่ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านคุณภาพเพิ่มเติม 

ตัวอย่างเช่น ส านักงานว่าจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่งจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของ
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ส านักงาน การกระท าเช่นนี้  ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ เกี่ยวข้องกับข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

ได้ ดังนั้น ส านักงานควรจะมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้ง

ต้องมีการตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสมและทนัท่วงท ี

1.4 กำรก ำหนดวัตถุปรสงค์ดำ้นคุณภำพในแต่ละองค์ประกอบ (Establish quality objectives) 

 

ภาพที่ 1-2 กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน - ก าหนดวัตถปุระสงค์ด้านคุณภาพ 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

ระบบการบริหารคุณภาพจะมีประสิทธิภาพเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพใน

ระดับสงูสดุ  (มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 8 (ก)) กล่าวคือ เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงาน

ที่มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ โดยให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า 

(1) ส านักงานและบุคลากรของส านักงานสามารถบรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ

ข้อก าหนดดังกล่าว และ 

(2) รายงานที่ออกโดยส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น 

ด้วยเหตุนี้ มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 จึงระบุถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่

เฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้ นส าหรับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบการบริหารคุณภาพ เพื่อให้เห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่าส านักงานต้องบรรลุวัตถุประสงค์ใดบ้างเพื่อจะมีระบบการบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพใน 

การบริหารจัดการงานด้านคุณภาพ 
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ภาพที่ 1-3 การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพส าหรับองค์ประกอบ ดังนี้  

○ การก ากบัดูแลและผู้น า 

○ ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

○ การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

○ การปฏบิัติงาน 

○ ทรัพยากร 

○ สารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานจ าเป็นต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพส าหรับองค์ประกอบข้างต้น อย่างไรกต็าม  

อาจมีวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับส านักงานเนื่องจากภาวะ เหตุการณ์ สถานการณ์ของ

ส านักงาน หรือลักษณะของงานบริการ (engagement) มีลักษณะที่แตกต่างกนั 

หมายเหตุ ไม่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพส าหรับกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน 

และกระบวนการติดตามผลและแก้ไข เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่เป็นกระบวนการ และมาตรฐาน  

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ได้ก าหนดข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกบัการน ากระบวนการเหล่านี้มาใช้ไว้แล้ว 
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ตวัอย่างที่ 1.4-1 สถานการณที์่วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพอาจไม่เกีย่วขอ้งกบัส านกังาน 

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 31(ข) กล่าวถึง  

การควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและการสอบทานงานที่ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะและ

สถานการณ์ของงานและทรัพยากรที่ได้รับมอบหมายหรือจัดหาให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและงานที่ได้

ปฏิบัติโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่าก าหนดแนวทางควบคุมดูแล และสอบทาน

งานสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งข้อก าหนดนี้ จะไม่เกี่ยวข้อง หากส านักงานเป็น

ส านักงานที่มีผู้ปฏบิัติงานเพียงคนเดียว 

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่ระบุในมาตรฐานการบริหารคุณภาพมีความครอบคลุม ดังนั้นจึงจ าเป็นที่

จะต้องระมัดระวังหากจะอธิบายวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพโดยใช้ค าอื่น เนื่องจากอาจท าให้ความหมาย 

มีการเปล่ียนแปลง หรือจุดประสงค์ส าคัญของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพข้อนั้นๆ หายไป และการระบุ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพียงบางส่วนกอ็าจท าให้ระบบการบริหารคุณภาพมีข้อบกพร่อง 

ตวัอย่างที่ 1.4-2 การก าหนดวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพที่ไม่ครอบคลุม 

ส านักงานระบุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงาน ดังนี้  

“เอกสารหลักฐานของงานจะต้องรวบรวมจัดเกบ็ภายในระยะเวลา 60 วันและเกบ็รักษาไว้เป็นระยะเวลา 

5 ปี หลังจากรายงานเสรจ็สิ้น” 

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพนี้ ได้ท าให้จุดประสงค์หลักของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในย่อหน้าที่ 31(ฉ)  

ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 หายไป ซึ่งได้แก่  

○ ความจ าเป็นในการเกบ็รักษาเอกสาร 

○ ระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารที่อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณหรือมาตรฐานวิชาชีพอื่น  

การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่เหมาะสมควรเป็นดังนี้  

“เอกสารหลักฐานของงานจะต้องรวบรวมจัดเก็บภายในระยะเวลา 60 วันหลังวันที่ในรายงานตาม 

มาตรฐานการสอบบัญชี และเกบ็รักษาไว้เป็นระยะเวลา 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543” 

ส านักงานสามารถเลือกที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยหรือไม่กไ็ด้เพื่อเป็นการปรับปรุงการระบุและ

การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ รวมถึงการออกแบบและตอบสนองความเสี่ยงด้านคุณภาพ 
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ตวัอย่างที่ 1.4-3 การก าหนดวตัถุประสงคย์่อยของส านกังาน 

ส านักงานมีหน่วยปฏิบัติงานสามหน่วยงาน ได้แก่ บริการด้านการสอบบัญชี ภาษี และจัดท าบัญชี 

โดยหน่วยปฏบิัติงานด้านภาษีส่วนใหญ่จะปฏบิัติงานตามขั้นตอนตามที่ตกลงกนัไว้ และหน่วยปฏบิัติงาน

ด้านบัญชีจะมีการให้บริการในการจัดท างบการเงิน ทั้งนี้  ส านักงานได้ก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยส าหรับ

แต่ละหน่วยปฏิบัติงานของตน ซึ่ งมีการปรับให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะของ 

การบริการและภาระหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติงานดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ส านักงานได้ก าหนดวัตถุประสงค์

ย่อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในย่อหน้าที่ 32(ก) ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ฉบับที่ 1 ดังนี้  

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในย่อหน้าที่ 32(ก) ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 

“ส านักงานจะต้องมีการว่าจ้าง พัฒนาและรักษาบุคลากร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถที่

จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซ่ึงเกี่ยวข้องกบังานที่ส านักงานให้บริการ” 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ส านักงานได้ก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยที่เหมาะสมส าหรับแต่ละหน่วยงานดังนี้  

○ หน่วยงานสอบบัญชี   

             “มีการว่าจ้าง พัฒนา และรักษาบุคลากร ที่มีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน

สอบบัญชีอย่างมีคุณภาพโดยสม ่าเสมอ ซึ่งประกอบด้วย การมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

งานตรวจสอบและอุตสาหกรรมที่ปฏบิัติงานตรวจสอบ” 

○ หน่วยปฏบิัติงานด้านภาษี 

  “มีการว่าจ้าง พัฒนา และรักษาบุคลากร ที่มีศักยภาพและความสามารถโดยบุคลากรจะต้อง  

มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติภาระงานตามขั้นตอน

ตามที่ตกลงกนัไว้อย่างมีคุณภาพโดยสม ่าเสมอ”  

○ หน่วยปฏบิัติงานด้านบัญชี 

  “มีการว่าจ้าง พัฒนา และรักษาบุคลากร ที่มีศักยภาพและความสามารถ โดยบุคลากรจะต้อง

มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดท างบการเงินเพื่อที่จะสามารถจัดท างบการเงินให้กบัลูกค้าได้อย่างมี

คุณภาพโดยสม ่าเสมอ” 

การก าหนดวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพเพิม่เติม 

เนื่องจากภาวะแวดล้อม เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ของส านักงานแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 

ส านักงานจึงอาจก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ก าหนดในมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพ ฉบับที่ 1 เพื่อที่ส านักงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ได้กล่าวว่าส านักงานสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ 

ด้านคุณภาพเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ หากวัตถุประสงค์

เหล่านั้นจ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ 

การที่ส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพจะส่งผลให้ส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ

การบริหารคุณภาพด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้  วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ

นั้นจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์ประกอบหนึ่งอาจมี 

ความเกี่ยวข้องในการสนับสนุน หรือได้รับการสนับสนุนจากวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของอีกองค์ประกอบหนึ่ง 

ตวัอย่างที่ 1.4-4 วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพที่มีความเกีย่วขอ้งกนั 

ส านักงานมีการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์ประกอบเร่ืองสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่กล่าวถึงการแลกเปล่ียนข้อมูลในส านักงานและระหว่างทีมผู้ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพนี้  

มีความส าคัญและเกี่ยวข้องในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์ประกอบเร่ืองข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เนื่องจากการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมและมีสาระส าคัญจะต้องท า

ด้วยความรอบคอบ และบุคลากรของส านักงานต้องมีการค านึงถึงเร่ืองจรรยาบรรณในการน าข้อมูล

ความลับของส านักงานหรือลูกค้า ซึ่ งมีความจ าเป็นต่อการบรรลุองค์ประกอบเร่ืองข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

1.5    กำรระบุและประเมนิควำมเสีย่งดำ้นคุณภำพ (Identify and Assess Quality Risks) 

 

ภาพที่ 1-4 กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน – ระบุ และประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพจะให้ความส าคัญกับการพิจารณาถึงข้อผิดพลาดที่

อาจเกดิขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้ส านักงานสามารถออกแบบ

และด าเนินการตอบสนองเพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยังช่วยให้ส านักงานสามารถ

บริหารจัดการทรัพยากรของตนเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลมากขึ้น 
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ความเสีย่งดา้นคุณภาพคืออะไร (What is a Quality Risk?) 

ส านักงานอาจพบว่ามีความเสี่ยงเป็นจ านวนมากที่ ส่งผลกระทบในทางลบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ อย่างไรกต็าม ส านักงานจะต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลที่จะระบุและ

ประเมินความเสี่ยงเพื่อออกแบบการตอบสนอง โดยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ได้ก าหนด

แนวทางในการพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่ถือเป็นความเสี่ยงด้านคุณภาพ ซ่ึงจะต้องเข้าเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ 

ดังต่อไปนี้  

มีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลที่ความเสี่ยง

จะเกดิขึ้น และ 

หากความเสี่ยงเหล่านั้นเกดิขึ้น ไม่ว่าจะโดย 

ความเสี่ยงนั้นเองหรือร่วมกับความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพอื่นอาจมีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

ส านักงานต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพ (personal judgment) ในการพิจารณาว่า 

ความเสี่ยงเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในค าจ ากดัความของความเสี่ยงด้านคุณภาพดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ 

1.5.1 กระบวนการระบุและประเมินความเสีย่ง 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดกระบวนการที่ส านักงานจ าเป็นต้องปฏบิัติตามใน

การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ซึ่งอธบิายได้ดังนี้  

 

 

ภาพที่ 1-5 กระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยง 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
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 สิ่งที่ส านักงานจะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการระบุความเสี่ยง คือ การท าความเข้าใจ

เง่ือนไข เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับส านักงานหรืองานที่ส านักงานให้บริการโดยหาก

เกดิขึ้นแล้วจะสร้างความเสยีหายหรือส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของส านักงาน 

ในการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ส านักงานจะต้องค านึงถึง 

-   ความถี่หรือโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกดิขึ้น (Likelihood) และ 

-   ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพสามารถท าไปพร้อมกนัอย่างต่อเนื่องหรือส านักงานอาจเลือกที่

จะแยกขั้นตอนในการระบุความเสี่ยงและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงออกจากกันเป็นสองขั้นตอนกไ็ด้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบับริบทของแต่ละส านักงาน 

ตัวอย่างการน ากระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพมาปฏบิัติ 

ตวัอย่างท่ี 1.5-1 ความเสีย่งเกีย่วกบัการใหค้วามส าคญักบัระบบการบริหารคุณภาพ 

 

 

ภาพที่ 1-6 ตัวอย่างการน ากระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพมาปฏบิัติ - ตัวอย่างที่ 1 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
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ตวัอย่างท่ี 1.5-2 ความเสีย่งเกีย่วกบัการพฒันาความรู ้

 

ภาพที่ 1-7 ตัวอย่างการน ากระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพมาปฏบิัติ - ตัวอย่างที่ 2 

เง่ือนไข เหตุการณ์ และสภาพแวดลอ้มที่หากเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ 

ดา้นคุณภาพ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ได้ระบุเง่ือนไข เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อม ที่ส านักงาน

จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ ซึ่งเน้นที่การท าความเข้าใจลักษณะของส านักงานและงานที่ส านักงานให้บริการ 

เงื่อนไข เหตุการณ ์และสภาพแวดลอ้มท่ีส านกังานจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ 

ความซบัซอ้นและลกัษณะ

การด าเนินงานของส านกังาน 

ท าความเข้าใจและพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของส านักงาน  

การกระจายตัวทางภมูิศาสตร์ของส านักงาน การจัดโครงสร้างของ

ส านักงาน (เช่น ส านักงานอาจมุ่งเน้นให้ความส าคัญกบัการรวมศูนย์

การด าเนินงานหรือกจิกรรมต่างๆ ของส านักงานไว้ในที่เดียวกนั หรือ

การกระจายงานออกไปในแต่ละส่วนงาน) รวมถึงลักษณะและความ

พร้อมในทรัพยากรของส านักงาน 

การตดัสินใจและ 

การด าเนินการเชิงกลยุทธ์

และปฏิบติัการ กระบวนการ

ทางธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจ

ของส านกังาน 

ท าความเข้าใจและพิจารณาประเดน็ต่าง ๆ เช่น การตัดสนิใจเกี่ยวกบั

ประเดน็ทางการเงินและการด าเนินงาน รวมถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ของส านักงาน วิธกีารจัดการทรัพยากรทางการเงิน การเติบโตของส่วน

แบ่งทางการตลาด ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม หรือการน าเสนอ

บริการใหม่ๆ 

ลกัษณะและรูปแบบ 

การบริหารจัดการของผูน้ า 

ท าความเข้าใจและพิจารณาประเดน็ต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบของ 

ฝ่ายบริหารของส านักงานและการด ารงต าแหน่ง วิธกีารกระจายอ านาจ



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

11 
 

เงื่อนไข เหตุการณ ์และสภาพแวดลอ้มท่ีส านกังานจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ 

ในฝ่ายบริหาร เช่น มีผู้น าในแต่ละส่วนงานที่ส าคัญ หรือวิธกีารที่ผู้น า

ใช้ในการจูงใจและส่งเสริมบุคลากร 

ทรพัยากรของส านกังาน 

รวมถึงทรพัยากรที่ 

ผูใ้หบ้ริการจัดหาให ้

ท าความเข้าใจและพิจารณาประเดน็ต่าง ๆ เช่น พื้นฐานทั่วไปของ

บุคลากรของส านักงาน ตลอดจนโปรไฟล์และโครงสร้างพนักงาน

โดยรวม การใช้เทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงวิธกีารที่ได้มา การพัฒนา และ 

การรักษาเทคโนโลยีนั้นๆ ตลอดจนความพร้อมและการจัดสรร

ทรัพยากรทางการเงิน ในส่วนที่เกี่ยวกบัผู้ให้บริการ จะเกี่ยวข้องกบั

ลักษณะของทรัพยากรที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหา วิธกีารและขอบเขตใน

การใช้ทรัพยากรของส านักงาน และลักษณะทั่วไปของผู้ให้บริการของ

ส านักงาน 

กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 

มาตรฐานวิชาชีพ และ

สภาพแวดลอ้มการด าเนินงาน

ของส านกังาน 

ท าความเข้าใจและพิจารณาประเดน็ต่าง ๆ เช่น ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกบัส านักงาน มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานหรือข้อบังคับอื่น ๆ  

ที่ส่งผลต่อการปฏบิัติงานของส านักงาน (เช่น กรอบแนวคิดที่ใช้ใน 

การจัดท ารายงานทางการเงิน) ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ  

ปัจจัยทางสงัคม หรือภาพลักษณ์ที่บุคคลภายนอกรับรู้ เกี่ยวกบั

ส านักงาน (เช่น การสญูเสียความไว้วางใจที่เกดิจากความผิดพลาดใน

การสอบบัญชีที่เกดิขึ้นซ า้ๆ หรือบ่อยคร้ังของส านักงาน หรือ

ประสบการณ์ของบุคลากรในธุรกจิเฉพาะที่มีความซับซ้อน) 

ลกัษณะและขอ้ก าหนดของ

ส านกังานเครือข่ายและ

บริการเครือข่าย 

ท าความเข้าใจและพิจารณาประเดน็ต่าง ๆ เช่น ลักษณะของส านักงาน

เครือข่าย วิธกีารจัดระเบียบเครือข่าย และข้อก าหนดทางด้านคุณภาพ

ทั่วไปของเครือข่ายหรือบริการเครือข่ายที่มีให้ 

ลกัษณะของงานที่ใหบ้ริการ ท าความเข้าใจลักษณะงานที่ให้บริการ 

-  การตรวจสอบหรือการสอบทานงบการเงิน 

-  งานให้ความเชื่อมั่นอื่นๆ หรืองานบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

รวมถึงต้องท าความเข้าใจด้วยว่ารายงานที่ส านักงานออกมีบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลใดที่จะใช้ประโยชน์จากรายงานดังกล่าว 

ลกัษณะของลูกคา้ ท าความเข้าใจและพิจารณาประเดน็ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น 

ลักษณะอุตสาหกรรม ลักษณะธุรกจิ ขนาดของกจิการ และความซับซ้อน

ในการด าเนินงาน ลักษณะการถือหุ้น (เช่น เจ้าของกจิการเป็นผู้บริหาร 

(owner-managed) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) หรือ

ลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของกจิการ 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
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นอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น อาจมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  

ด้านคุณภาพ ซ่ึงส านักงานจะต้องท าความเข้าใจและพิจารณาเพิ่มเติมว่ามีความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือไม่ 

นอกจากนั้น ส านักงานควรจะพิจารณาถึงเง่ือนไข เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมของส านักงานเพื่อ

ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ซึ่งไม่จ าเป็นว่าเง่ือนไข เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่กล่าวมาใน

ข้างต้นจะเกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของส านักงานทุกข้อ 

ตัวอย่างที่ 1.5-3 เง่ือนไข เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพและความเสีย่งดา้นคุณภาพที่อาจเกิดข้ึน 

เงื่อนไข เหตุการณ ์และสภาพแวดลอ้มท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งดา้นคุณภาพที่อาจเกิดข้ึน 

ความซบัซอ้นและลกัษณะการด าเนินงานของ

ส านกังาน 

เป็นส านักงานขนาดใหญ่ที่มีส านักงานหลายแห่ง 

โดยแต่ละแห่งมีผู้น าที่รับผิดชอบด้านคุณภาพใน

การปฏบิัติงาน การบริหาร และการด าเนินงาน 

ในแต่ละด้าน 

ในด้านธรรมาภิบาลและความเป็นผู้น า อาจมี 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบั 

ความสอดคล้องของวัฒนธรรมภายในส านักงาน 

เนื่องจากการกระจายความรับผิดชอบด้าน 

การบริหารภายในส านักงานออกไป ซ่ึงการปฏบิัติ

ของส านักงานย่อยอาจมีความแตกต่างจาก

ส านักงานใหญ่ 

การตดัสินใจและการด าเนินการเชิงกลยุทธแ์ละ

ปฏิบติัการ กระบวนการทางธุรกิจ และรูปแบบ

ธุรกิจของส านกังาน 

- ส านักงานมีเป้าหมายเชิงกลยุทธใ์น 

การขยายงานทางด้านภาษี รวมถึงให้

ค าแนะน าและการสนับสนุนด้าน 

การวางแผนภาษีที่ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 

- ส านักงานมีเป้าหมายเชิงกลยุทธใ์น 

การขยายงานทางด้านตรวจสอบภายใน 

รวมถึงให้ค าแนะน าและการสนับสนุน 

ด้านการออกแบบระบบการควบคุมภายใน 

ในส่วนของข้อก าหนดด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  

มีความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ส านักงานจะละเมิด

ข้อก าหนดความเป็นอสิระเกี่ยวกบังานบริการอื่นที่

ไม่ใช่การสอบบัญชี (non-audit services) ส าหรับ

ลูกค้าที่ส านักงานให้บริการงานสอบบัญชี 

ลกัษณะและรูปแบบการบริหารจัดการของผูน้ า 

เนื่องจากส านักงานมีขนาดเลก็ การบริหาร

ส านักงานจึงเน้นไปที่บุคคลคนเดียวที่มีปฏิสมัพันธ์

กบัพนักงานเป็นประจ า 

ในส่วนของการปฏบิัติงาน มีความเสี่ยงด้านคุณภาพ

ที่พนักงานจะไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเหน็ที่

แตกต่างโดยเฉพาะอย่างย่ิงที่เกี่ยวข้องกบัผู้น าของ

ส านักงาน 
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เงื่อนไข เหตุการณ ์และสภาพแวดลอ้มท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งดา้นคุณภาพที่อาจเกิดข้ึน 

ทรพัยากรของส านกังาน รวมถึงทรพัยากรที่ 

ผูใ้หบ้ริการจัดหาให ้

ส านักงานมีศูนย์กลางในการส่งมอบงานที่ตั้งอยู่อกี

ที่หนึ่งที่ให้บริการแก่บุคลากรในการตรวจสอบ 

ในส่วนของการปฏบิัติงาน มีความเสี่ยงด้านคุณภาพ

ที่พนักงานจะไม่ได้รับการก ากบัดูแลอย่างทั่วถึง 

และการปฏบิัติงานของพนักงานเหล่านี้ ไม่ได้รับ

การสอบทานอย่างเหมาะสมและทนัท่วงท ี

ทรพัยากรของส านกังาน และบุคคลากร 

ส านักงานไม่มีบุคคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเร่ือง 

ความปลอดภัยของการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการปฏบิัติงานสอบบัญชี 

ในส่วนของการปฏบิัติงาน มีความเสี่ยงด้านคุณภาพ

ที่ข้อมูลที่ส านักงานได้รับจากผู้ใช้บริการจะร่ัวไหล

ไปสู่บุคคลภายนอก อาจมีการส่งต่อข้อมูลจาก

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏบิัติงานไปยังอุปกรณ์อื่น 

อาจมีการขโมยข้อมูลจากอุปกรณ์หรือจากแหล่ง

เกบ็ข้อมูล 

กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั มาตรฐานวิชาชีพ 

และสภาพแวดลอ้มการด าเนินงานของ

ส านกังาน 

ส านักงานอยู่ภายใต้หลักการก ากบัดูแลของ

หน่วยงานก ากบัดูแล 

ในด้านธรรมาภิบาลและความเป็นผู้น า มีความเสี่ยง

ด้านคุณภาพที่ส านักงานไม่สามารถปฏบิัติตาม

ข้อก าหนดของหลักการก ากับดูแลของส านักงาน 

เนื่องจากข้อก าหนดดังกล่าวเกี่ยวข้องกบัโครงสร้าง

องค์กรและการมอบหมายบทบาท ความรับผิดชอบ 

และอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั มาตรฐานวิชาชีพ 

และสภาพแวดลอ้มการด าเนินงานของ

ส านกังาน 

เนื่องจากโรคระบาดที่เกดิขึ้นทั่วโลก พนักงานจึง

ต้องท างานจากที่บ้าน 

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพที่ข้อมูลจะไม่ได้รับการสื่อสารไปยัง

พนักงานที่ท างานจากที่บ้านในรูปแบบหรือ

ลักษณะที่ถูกต้อง รวมถึงการร่ัวไหลของข้อมูล

สารสนเทศที่เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนตัวของ

ลูกค้า 

กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั มาตรฐานวิชาชีพ 

และสภาพแวดลอ้มการด าเนินงานของ

ส านกังาน 

มีการแนะน ากฎระเบียบใหม่ๆ เช่น มีก าหนดให้ 

มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ 7 ปี ส่งผลให้

ส านักงานอาจต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรใน

การให้บริการลูกค้า 

ในส่วนของการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ง

ความสัมพันธก์บัลูกค้า มีความเสี่ยงด้านคุณภาพที่

ส านักงานจะตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์

กบัลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากบุคลากรที่

หมุนเวียนอาจมีความสามารถหรือมีความเข้าใจใน

ธุรกจิที่ไม่เพียงพอตามความคาดหวังของลูกค้า 
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เงื่อนไข เหตุการณ ์และสภาพแวดลอ้มท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งดา้นคุณภาพที่อาจเกิดข้ึน 

ลกัษณะของงานที่ใหบ้ริการ 

ส านักงานให้บริการงานความเชื่อมั่นเกี่ยวกบั

รายงานความย่ังยืน(Sustainability reporting) 

ตาม แนวคิดการด าเนินธุรกจิอย่างย่ังยืน 

(Environmental, Social, Governance: ESG) 

ในด้านทรัพยากร มีความเสี่ยงด้านคุณภาพที่

ส านักงานไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถที่เหมาะสมในการสนับสนุน 

การปฏบิัติงานเหล่านี้  

ลกัษณะของลูกคา้ 

ส านักงานให้บริการงานการรวบรวมข้อมูล 

ทางการเงินกบักจิการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่

มาตรฐานการบัญชีเพิ่งมีการปรับปรุง ท าให้การ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมีความซับซ้อน ทั้งนี้  

โดยทั่วไปแล้วงานการรวบรวมข้อมูลทางการเงินจะ

ไม่มีความซับซ้อน 

ในด้านการปฏบิัติงาน มีความเสี่ยงด้านคุณภาพที่

ทมีปฏบิัติงานที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

ทางการเงิน จะไม่สามารถให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม

กบัลูกค้าหรืออาจมีความรู้ในมาตรฐานใหม่ที่ไม่

เพียงพอ เนื่องจากพวกเขาไม่เคยให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกบัการเปิดเผยงบการเงินที่ซับซ้อนมาก่อน 

ลกัษณะของลูกคา้ 

ส านักงานรับงานตรวจสอบลูกค้าที่อยู่ในธุรกจิ

การเกษตร 

ในด้านทรัพยากร มีความเสี่ยงด้านคุณภาพที่

บุคลากรขาดความรู้หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม

เกี่ยวกบัมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ในบางสถานการณ์ ส านักงานอาจต้องจัดท าเอกสารเพิ่มเติมเพื่อระบุถึงกระบวนการหรือขั้นตอน

ในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการออกแบบ

วิธกีารตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานอ้างองิในภายหลัง 

1.5.2 การก าหนดเกณฑใ์นการประเมินความเสีย่ง 

การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง เป็นการวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิดขึ้ น 

(Likelihood Score) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact Score) เกณฑ์นี้ จะช่วยให้ส านักงาน

ทราบว่าความเสี่ยงแต่ละเรื่องอยู่ในระดับใด 

โอกาสที่ความเสีย่งจะเกิดข้ึน (Likelihood) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ความน่าจะเป็นที่จะเกดิความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เมื่อความเสี่ยงนั้นเกดิขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อ

ส านักงานมากน้อยเพียงใด 

ปัจจัยที่ส านักงานอาจน ามาใช้ในการพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นเกณฑใ์นการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 

-   ข้อมูลที่เกดิขึ้นจริงในอดีต 

-   ค่าเฉลี่ยของส านักงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกนั 
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ตวัอย่างที่ 1.5-4 การก าหนดโอกาสที่จะความเสีย่งจะเกิดข้ึน (Likelihood) แบบ 3 ระดบั 

ลกัษณะของความถี่ 
โอกาสในการเกิด 

ต า่ กลาง สูง 

จ านวนครั้งที่คาดว่าจะเกดิขึ้นต่อปี น้อยกว่า XX ครั้ง อยู่ระหว่าง XX - XX 

ครั้ง 

มากกว่า XX ครั้ง 

จ านวนเปอร์เซน็ของการเกดิขึ้นต่อปี น้อยกว่า XX% อยู่ระหว่าง XX% - 

XX% 

มากกว่า XX% 

ตวัอย่างที่ 1.5-5 การก าหนดระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) แบบ 3 ระดบั 

ลกัษณะของความถี ่
โอกาสในการเกิด 

ต า่ กลาง สูง 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลงน้อยกว่า XX% รายได้ลดลง XX% - 

XX% 

รายได้ลดลงมากกว่า 

XX% 

ผลกระทบต่อชื่อเสยีง

ของส านักงาน 

มีผลกระทบเลก็น้อย  

ไม่กระทบต่อชื่อเสยีงของ

ส านักงาน 

มีผลกระทบระดับ 

ปานกลางต่อชื่อเสยีงของ

ส านักงาน 

มีผลกระทบอย่าง 

มีนัยส าคัญต่อชื่อเสยีงของ

ส านักงาน เช่น เป็นข่าว

ใหญ่ในสื่อสาธารณะ 

ผลกระทบทางด้าน

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มีผลกระทบด้าน 

การปฏบิัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

มีผลกระทบด้าน 

การปฏบิัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เช่น ค่าปรับ 

มีผลกระทบอย่าง 

มีนัยส าคัญด้านการปฏบิัติ

ตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต 

ส านักงานอาจเลือกใช้วิธีการอื่นเพื่อก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับ  

ดุลยพินิจของแต่ละส านักงาน เช่น ถ้าส านักงานต้องการเกณฑ์ที่มีความละเอียดมากขึ้น อาจก าหนดระดับ

ความถี่หรือระดับความรุนแรงเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น ต ่ามาก ต ่า กลาง สงู สงูมาก เป็นต้น 

1.5.3 เทคนิคการประเมินความเสีย่ง 

เมื่อส านักงานก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงได้แล้ว ให้น าความเสี่ยงทั้งหมดในแต่ละ

องค์ประกอบมาประเมินเพื่อหาระดับความเสี่ยงขั้นต้น (Gross Risk) และระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Net Risk) 

ความเสีย่งขั้นตน้ (Gross Risk) ความเสีย่งคงเหลือ (Net Risk) 

ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก่อนที่ส านักงานจะ

น าการตอบสนองต่อความเสี่ยงมาใช้ 

ระดับความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หลงัจากการที่

ส านักงานมีการพิจารณาและตอบสนองต่อความเสี่ยง

แล้ว 
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ตวัอย่างที่ 1.5-6 การน าความเสีย่งในแต่ละองคป์ระกอบมาประเมินเพือ่หาระดบัความเสีย่งขั้นตน้และความเสีย่งคงเหลือ 

องคป์ระกอบดา้นคุณภาพ: ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ: บุคลากรมีความเข้าใจข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ       

 

ล าดบั

ท่ี 

ความเสี่ยง ความเสี่ยงขั้นตน้ (Gross Risk) การตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ (Net Risk) 

โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ 

1 พนักงานมีความเข้าใจไม่

ถูกต้องในข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณ หรือ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับ 

การยืนยันความเป็นอสิระ 

เนื่องจากการอบรมสื่อสาร

เรื่องข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณไม่เพียงพอ

และสม ่าเสมอ เช่น ไม่ได้จัด

ปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่

เข้าใจข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณ 

กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงู สงู ส านักงานได้พิจารณาแล้ว

ว่ามีความเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับกลางที่ความเสี่ยงนี้

จะเกดิขึ้นเนื่องจาก

ส านักงานมีการสื่อสาร

เกี่ยวกบัจรรยาบรรณ 

ไม่มากและไม่สม ่าเสมอ 

รวมถึงมีการอบรมไม่ทั่วถึง

หรือไม่เพียงพอ  ไม่ทนัต่อ

เวลาและมีผลกระทบ

ค่อนข้างมากต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

เนื่องจากการปฏบัิติงาน

โดยขัดต่อจรรยาบรรณจะ

ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ

- จัดช่องทางการสื่อสาร 

อบรมที่เหมาะสม ทั่วถึง 

หลากหลายช่องทาง อย่าง

สม ่าเสมอ และทนัต่อเวลา 

รวมถึงเปิดโอกาสให้มี 

การสื่อสารสองทาง  

- จัดทีมผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

หรือแบบฟอร์มเกี่ยวกบั 

การยืนยันความเป็นอสิระ 

- ทดสอบการปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

และความเป็นอสิระ 

ต ่า สงู กลาง จากกจิกรรม 

การตอบสนอง 

ความเสี่ยงข้างต้น 

สามารถเพ่ิมความ

เข้าใจ และสามารถ

แก้ไขความเข้าใจผิดใน

เรื่องข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณ หรือ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับ 

การยืนยันความเป็น

อสิระให้กบัพนักงานได้

อย่างถูกต้อง และทนั

ต่อเวลา จึงสามารถลด

ระดับโอกาสในการเกดิ

ความเสี่ยงนี้ลงได้ จึงท า
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หมายเหตุ: การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ส านักงานสอบบัญชีควรน าไปปรับใช้ให้เข้ากบับริบทและสภาพแวดล้อมของ

ส านักงาน   

 

 

 

 

 

 

ล าดบั

ท่ี 

ความเสี่ยง ความเสี่ยงขั้นตน้ (Gross Risk) การตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ (Net Risk) 

โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ 

ของงาน และยังอาจ

กระทบต่อการปฏบัิติตาม

ข้อบังคับ ท าให้อาจถูกยึด

ใบอนุญาต  เสยีค่าปรับ 

อาจสร้างความเสยีหายเป็น

ตัวเงิน กระทบต่อรายได้

ในอนาคต และ ส่งผล

กระทบต่อชื่อเสยีงของ

ส านักงานอย่างมีนัยส าคัญ 

ให้ระดับความเสี่ยง

คงเหลือลดลงอยู่ที่

ระดับกลางซ่ึงเป็นระดับ

ที่ยอมรับได้ 
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องคป์ระกอบดา้นคุณภาพ: การปฏบิัติงาน 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ: ส านักงานมีการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลทมีอย่างเหมาะสม 

ล าดบั

ท่ี 

ความเสี่ยง ความเสี่ยงขั้นตน้ (Gross Risk) การตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ (Net Risk) 

โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ 

1 ไม่มีแนวทางการสอบทาน

และควบคุมงานอย่าง

เหมาะสม 

- ส านักงานขนาดเลก็อาจ 

ไม่มีผู้สอบทานคุณภาพ

งานสอบบัญชี (EQR)  ที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม  

- ส านักงานขนาดเลก็อาจ 

ไม่มีผู้สอบทานคุณภาพ

งานสอบบัญชี (EQR)  ที่

เพียงพอ 

สงู สงู สงู ส านักงานได้พิจารณาแล้ว

ว่ามีความเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับสงูที่ความเสี่ยงนี้จะ

เกดิขึ้นเนื่องจากส านักงาน

ไม่มีการก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้สอบทานคุณภาพ

งานสอบบัญชี (EQR) 

รวมถึงไม่มีการจัด

ฝึกอบรม และสอบทาน

ปริมาณงานของผู้สอบทาน

คุณภาพงานสอบบัญชี 

(EQR)ให้อยู่ระดับที่

เหมาะสม และทนัท่วงที 

มีผลกระทบค่อนข้างมาก

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพเนื่องจาก 

- ก าหนดคุณสมบัติของ

ผู้สอบทานคุณภาพงาน 

สอบบัญชี (EQR) 

- จัดให้มีการฝึกอบรม 

ผู้สอบทานคุณภาพงาน 

สอบบัญชี (EQR) อย่าง

สม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ  

1 ครั้ง 

- ก าหนดวิธกีารสอบทาน

คุณภาพงานสอบบัญชีให้

ชัดเจน 

- จัดให้มีการสอบทาน

งานสอบบัญชี และมี 

การติดตามผลงาน 

- ก าหนดและสอบทาน

ปริมาณงานของ ผู้สอบทาน

คุณภาพงานสอบบัญชี 

ต ่า สงู กลาง จากกจิกรรม 

การตอบสนอง 

ความเสี่ยงข้างต้นท าให้

เกดิกจิกรรมการสอบทาน

งานอย่างเหมาะสมจึง 

สามารถลดระดับโอกาส

ในการเกดิความเสี่ยง

ข้างต้นได้ และท าให้

ระดับความเสี่ยง

คงเหลือลดลงอยู่ที่

ระดับกลางซ่ึงเป็นระดับ

ที่ยอมรับได้ 
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ล าดบั

ท่ี 

ความเสี่ยง ความเสี่ยงขั้นตน้ (Gross Risk) การตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ (Net Risk) 

โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ 

การส่งมอบงานที่ไม่มี

คุณภาพ ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อชื่อเสยีงของ

ส านักงาน ส่งผลกระทบต่อ

การปฏบัิติตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  และยังอาจส่งผล

กระทบทางด้านการเงิน 

และด้านรายได้ของ

ส านักงานในอนาคต 

(EQR)  

ให้อยู่ในระดับที่จะสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

หมายเหตุ: การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ส านักงานสอบบัญชีควรน าไปปรับใช้ให้เข้ากบับริบทและสภาพแวดล้อมของ

ส านักงาน   
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องคป์ระกอบดา้นคุณภาพ: ทรัพยากร 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ: ส านักงานพัฒนาบุคลากรให้มีทกัษะความรู้และความสามารถที่จะปฏบิัติงานอย่างมีคุณภาพ 

ล าดบั

ท่ี 

ความเสี่ยง ความเสี่ยงขั้นตน้ (Gross Risk) การตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ (Net Risk) 

โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ 

1 กระบวนการอบรมพัฒนา

ความรู้ ไม่เหมาะสม 

ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีมี

จ านวนชั่วโมงอบรม 

ไม่เพียงพอ เนื้อหา 

การอบรมไม่มีการปรับปรุง

ให้เป็นปัจจุบัน ไม่สอดคล้อง

และส่งเสริมประสทิธิภาพ

การท างาน 

กลาง สงู สงู ส านักงานได้พิจารณาแล้ว

ว่ามีความเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับกลางที่ความเสี่ยงนี้

จะเกดิขึ้นเนื่องจากส านักงาน

ขาดการวางแผนที่

เหมาะสมเกี่ยวกบั 

การก าหนดเนื้อหา 

การอบรมในแต่ละปี  

และขาดการติดตามผล 

ความครบถ้วนและ 

ความมีประสทิธิผลจาก 

การอบรมของพนักงาน

อย่างเป็นปัจจุบัน 

มีผลกระทบค่อนข้างมาก

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

- วางแผนการฝึกอบรม 

รายปีอย่างเป็นระบบ 

ก าหนดหลักสตูรเนื้อหาที่

เหมาะสมกบับุคลากรในแต่

ละระดับของส านักงานและ

ตามความจ าเป็นใน 

การปฏบัิติงาน  

- ก าหนดคุณสมบัติของ 

ผู้ฝึกอบรม 

- ก าหนดผู้เข้ารับการอบรม 

- ประเมินผลการฝึกอบรม 

- ติดตามความครบถ้วน

ของการเข้าฝึกอบรมของ

พนักงานในส านักงานอย่าง

สม ่าเสมอ 

ต ่า สงู กลาง จากกจิกรรม 

การตอบสนอง 

ความเสี่ยงข้างต้นท าให้

เกดิการวางแผน 

การฝึกอบรม และ 

การด าเนินการฝึกอบรม

อย่างเหมาะสม ซึ่งท าให้

สามารถเชื่อมั่นได้ว่า

พนักงานจะมีความรู้  

ความสามารถใน 

การปฏบัิติงาน กจิกรรม

การตอบสนอง 

ความเสี่ยงนี้จึงสามารถ

ลดระดับโอกาสใน 

การเกดิความเสี่ยง

ข้างต้นได้ และท าให้



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

21 
 

ล าดบั

ท่ี 

ความเสี่ยง ความเสี่ยงขั้นตน้ (Gross Risk) การตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ (Net Risk) 

โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ 

ด้านคุณภาพเนื่องจาก

ความรู้  ความสามารถของ

พนักงาน กระทบโดยตรง

ต่อคุณภาพของงาน และ

ยังอาจก่อให้เกิดความ

เสยีหายโดยตรงต่อชื่อเสยีง

ของส านักงาน สง่ผล

กระทบต่อการปฏบัิติตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  และยัง

อาจส่งกระทบทางด้าน

การเงิน และด้านรายได้

ของส านักงานในอนาคต 

ระดับความเสี่ยง

คงเหลือลดลงอยู่ที่

ระดับกลางซ่ึงเป็นระดับ

ที่ยอมรับได้ 

หมายเหตุ: การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ส านักงานสอบบัญชีควรน าไปปรับใช้ให้เข้ากบับริบทและสภาพแวดล้อมของ

ส านักงาน   
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ในการระบุระดับความเสี่ยงขั้นต้นและระดับความเสี่ยงคงเหลือ ส านักงานอาจใช้ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix) มาช่วยในการพิจารณาดังนี้  

                      ความเสีย่งขั้นตน้ 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอ
ก
าส
ใน
ก
าร
เก
ดิ
 สูง 

3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

 

                  ความเสีย่งคงเหลือ 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอ
ก
าส
ใน
ก
าร
เก
ดิ
 สูง 

3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

 

(ก) = ความเสี่ยงด้านข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (ข)= ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน (ค)= ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

 ข 

  
ก ค 

  

 
ค 

ก 

ข 
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1.5.4 การจัดล าดบัความเสีย่ง 

การจัดล าดับความเสี่ยงจะช่วยให้ส านักงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากจะท าให้ส านักงานทราบว่าความเสี่ยงใดบ้างที่ผู้น าควรให้

ความสนใจเป็นอนัดับแรก  

การจัดล าดับความเสี่ยงเป็นการน าความเสี่ยงที่ระบุและประเมินไว้แล้วมาจัดล าดับความเสี่ยงโดย

ใช้ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix) เป็นตัวช่วยประเมิน 

ตวัอย่างที่ 1.5-7 การจัดล าดบัความเสีย่ง 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอ
ก
าส
ใน
ก
าร
เก
ดิ
 สูง 

3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

 

(1) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง 

(สแีดง) ต้องรีบจัดการแก้ไขโดยด่วน 

(2) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง

ปานกลาง (สีเหลือง) ควรหากิจกรรม

การตอบสนองต่อความเสี่ยงมาจัดการแก้ไข 

(3) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต ่า 

(สีเขียว) ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ จึงไม่

จ าเป็นต้องออกแบบกิจกรรมตอบสนอง

ความเสี่ยงใดเพิ่มเติมเพื่อมาลดระดับ

ความเสี่ยง 

1.6 กำรออกแบบและกำรน ำกำรตอบสนองดำ้นคุณภำพไปใช ้(Design and Implement 

Quality Responses) 

 
 

ภาพที่ 1-8 กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน – การออกแบบและน าการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพไปใช้ 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

การตอบสนองที่ ได้รับการออกแบบและด าเนินการอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยง  

ด้านคุณภาพที่อาจเกดิขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพได้ 

 

 

  

3 

1 2 
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ส านกังานควรจะออกแบบและด าเนินการตอบสนองอย่างไร (How the Firm Designs and Implements 

Responses) 

เพื่อให้ส านักงานสามารถจัดการกบัความเสี่ยงด้านคุณภาพได้อย่างเหมาะสม ส านักงานจ าเป็นต้อง

ค านึงถึงเหตุผลในการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง 

ตวัอย่างที่ 1.6-1 การพิจารณาเหตุผลในการประเมินความเสีย่งดา้นคุณภาพเพือ่จัดการกบัความเสีย่ง

ดา้นคุณภาพอย่างเหมาะสม 

ความเสีย่งดา้น

คุณภาพ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

โอกาสที่ความเสีย่งนั้น

จะเกิดข้ึน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ผลกระทบของ 

ความเสีย่งต่อ 

การบรรลุวตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 

การตอบสนอง 

ดา้นคุณภาพ 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพ

ที่พนักงานไม่กล้าที่จะ

แสดงความคิดเหน็ที่

แตกต่าง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงที่เกี่ยวข้องกบั

ผู้น าของส านักงาน 

โอกาสที่จะท าให้เกดิ

ความเสี่ยงนี้อาจเกดิ

จาก   

- วัฒนธรรมที่ไม่กล้า

แสดงความคิดเหน็

ของคนในองค์กร 

- วิสัยทศัน์ของผู้น า 

ในองค์กรไม่ให้

ความส าคัญกบัระบบ

การบริหารคุณภาพ 

- ลักษณะของส านักงาน

ที่เป็นกจิการเจ้าของ

คนเดียว ซึ่งเจ้าของ

ส านักงานมีอิทธพิลต่อ

การตัดสนิใจเร่ืองต่างๆ

ภายในส านกังาน 

ผลกระทบที่จะเกดิขึ้น

ในระดับมากหรือน้อย 

ขึ้นอยู่กบั 

-  การก ากบัดูแลและ

ผู้น า รวมถึง

วิสยัทศัน์ของผู้น า

ถือเป็นหนึ่งใน

วัตถุประสงค ์

ด้านคุณภาพที่

กระทบต่อระบบ 

การบริหารคุณภาพ 

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อระดับของผลกระทบ

และโอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยงแล้ว สามารถ

ออกแบบการตอบสนองได้ 

ดังนี้  

-  จัดให้มีการเสนอ 

ความคิดเหน็ผ่าน

ช่องทางที่ไม่สามารถระบุ

ตัวตนผู้แสดงความเหน็ 

เช่น การตั้งกล่องแสดง 

ความคิดเหน็  

อย่างไรกต็ามหากผู้น า

ไม่ให้ความส าคัญกบัระบบ

การบริหารคุณภาพ กอ็าจ

ไม่สนใจความคิดเหน็ที่

ได้รับ และอาจส่งผลให้ไม่

สามารถลดระดับความ

เสี่ยง รวมถึงไม่สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน

คุณภาพได้ ในกรณีนี้ จึง

อาจจ าเป็นต้องมี 
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ความเสีย่งดา้น

คุณภาพ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

โอกาสที่ความเสีย่งนั้น

จะเกิดข้ึน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ผลกระทบของ 

ความเสีย่งต่อ 

การบรรลุวตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 

การตอบสนอง 

ดา้นคุณภาพ 

การสอบทานโดย

บุคคลภายนอก 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพ

ที่เกดิจากการขาด

ความเป็นอสิระ 

ในการปฏบิัติงานอนั

เนื่องมาจาก

ผลประโยชน์ 

ส่วนบุคคล 

โอกาสที่จะท าให้เกดิ

ความเสี่ยงนี้อาจเกดิ

จาก 

- บุคลากรมีจ านวน

เพิ่มข้ึน แต่ไม่มีระบบ

การตรวจสอบข้อมูล

ความเป็นอสิระที่

รัดกุมเพียงพอ 

- บุคลากรขาดความรู้

ความเข้าใจเร่ือง 

ความเป็นอสิระ 

ในการปฎิบัติงาน 

ผลกระทบที่จะเกดิขึ้น

ในระดับมากหรือน้อย 

ขึ้นอยู่กบั 

- ต าแหน่ง / ระดับ

ของพนักงาน 

สอบบัญชีที่ขาด

ความเป็นอสิระ เช่น 

กรณีที่หุ้นส่วน 

สายงาน (partner) 

ขาดความเป็นอสิระ

จะส่งผลกระทบสูง 

 

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อระดับของผลกระทบ

และโอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยงแล้ว สามารถ

ออกแบบ การตอบสนอง

ได้ ดังนี้  

- ให้บุคลากรภายใน

องค์กรท าหนังสอืยืนยัน

ความเป็นอสิระก่อนเข้า

ปฏบิัติงาน 

- จัดให้มีการฝึกอบรม

เร่ืองความเป็นอสิระ 

และกฎระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบั

ความเป็นอสิระและ

ทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

- ท าการทดสอบความ

เข้าใจเร่ืองความเป็น

อสิระของบุคลากร

ภายในส านักงาน 
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ส านักงานอาจต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการในการออกแบบวิธกีารตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตในการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น 

ตวัอย่างที่ 1.6-2 การพิจารณาลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตในการตอบสนองต่อความเสีย่ง 

ลักษณะ (Nature) ช่วงเวลา (Timing) ขอบเขต (Extent) 

ส านักงานอาจพิจารณาปัจจัย

ดังต่อไปนี้  

• ความเสี่ยงด้านคุณภาพจะ

ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นผ่าน

กจิกรรมการป้องกนั  

การตรวจสอบ หรือทั้งสองอย่าง

รวมกนั หรือไม่ 

• การน าเทคโนโลยีมาตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงจะเป็นวิธกีาร

จัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพที่

มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือไม่ 

• ทรัพยากรใดบ้างที่จ าเป็น

ส าหรับการสนับสนุนใน 

การตอบสนองต่อความเสี่ยง 

เช่น ความรู้ เฉพาะทางหรือ 

ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลใดบ้าง

ที่จ าเป็น 

• ผู้ใดจะด าเนินการตอบสนอง

ต่อเหตุการณ์ เช่น ความจ าเป็น

ที่ต้องด าเนินการและมีส่วนร่วม

ในระดับหน่วยงาน หรือใน

ระดับลูกค้า 

ส านักงานอาจพิจารณาปัจจัย

ดังต่อไปนี้  

• ความเสี่ยงด้านคุณภาพจะได้รับ

การแก้ไขให้ดีขึ้นผ่านกจิกรรม 

การตอบสนองที่ด าเนินการตาม

ระยะเวลาหรือจะต้องปฏบิัติอย่าง

ต่อเนื่อง หรือไม่ 

• หากการตอบสนองมีการ

ด าเนินการตามระยะเวลา จะต้อง

ด าเนินการบ่อยเพียงใดเพื่อ

จัดการกบัความเสี่ยงด้านคุณภาพ

อย่างมีประสิทธภิาพ 

ส านักงานอาจพิจารณาปัจจัย

ดังต่อไปนี้  

• ควรด าเนินการตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 

หรือเฉพาะเหตุการณ์ที่มี 

การเลือกไว้ (เช่น  

งานตรวจสอบทั้งหมดหรือ

เฉพาะงานตรวจสอบบางงาน

เท่านั้น) หรือไม่ 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

นอกจากนี้  ส านักงานอาจต้องพิจารณาว่าวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวจะ

เพียงพอต่อการจัดการกับความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือไม่ หรือจ าเป็นต้องมีวิธีการตอบสนองหลาย ๆ วิธี

ร่วมกัน  ทั้งนี้  ส านักงานอาจออกแบบและใช้วิธีการตอบสนองเพียงอย่างเดียวที่สามารถจัดการกับ  

ความเสี่ยงด้านคุณภาพที่หลากหลาย หากวิธกีารตอบสนองนั้นๆ มีความแม่นย าเพียงพอที่จะจัดการกบัทุก ๆ 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องที่ได้ระบุไว้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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ความสมัพนัธข์องการตอบสนองต่อเหตุการณ ์(The Relationship of Responses) 

การตอบสนองอาจมีความเกี่ยวข้องกนัในหลายลักษณะ ได้แก่ 

•  การตอบสนองอาจสามารถจัดการกบัความเสี่ยงด้านคุณภาพในหลากหลายองค์ประกอบ 

•  การตอบสนองอาจสนับสนุนการตอบสนองอื่น ๆ ในองค์ประกอบที่ต่างออกไป โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงกรณีของการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร และสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจาก

องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบนี้  มีความจ าเป็นบ่อยคร้ังในการสนับสนุนต่อการตอบสนองใน

องค์ประกอบอื่นให้สามารถด าเนินการได้มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

ตวัอย่างที่ 1.6-3 การตอบสนองท่ีรองรบัการตอบสนองอื่น 

การตอบสนองด้านทรัพยากร ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ ทรัพยากรทางปัญญา โดยในการตอบสนองนี้จะช่วย

สนับสนุนการตัดสนิใจของส านักงานในการตอบรับงานหรือการคงไว้ซึ่งความสมัพันธก์บัลูกค้า เนื่องจาก

ส านักงานอาจใช้ทรัพยากรทางปัญญาเหล่านี้ ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของงาน  

ความซ่ือสตัย์สจุริตและจริยธรรมของลูกค้า 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์บางอย่างส านักงานจ าเป็นต้องออกแบบและด าเนินการเพิ่มเติม ทั้งนี้  

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการตอบสนองจะแตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากลักษณะและ

สถานการณ์ของส านักงาน 

ตวัอย่างที่ 1.6-4 วิธีการที่ส านกังานอาจพิจารณาเกี่ยวกบัลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ 

การตอบสนองต่อเหตุการณที์่ก าหนดไว ้

ก าหนดให้ส านักงานด าเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

ส านักงานก าหนดนโยบายหรือขั้นตอนในการรับ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา

เกี่ยวกบัการไม่ปฏบิัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ หรือการไม่ปฏิบัติ

ตามนโยบายหรือขั้นตอนของส านักงานตามที่ก าหนดไว้ในระบบบริหารคุณภาพ 

ในการออกแบบและการตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าว ส านักงานอาจพิจารณาประเดน็ต่าง ๆ เช่น 

•  ใครควรเป็นผู้ รับ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาต่าง ๆ  รวมทั้งควรจ้าง

บุคคลภายนอกจากผู้ให้บริการหรือไม่ และจ านวนบุคคลที่ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ ควรมี

จ านวนเท่าไร เช่น บุคคลเดียว หรือหลายคน 

•  กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อก าหนดทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดความรับผิดชอบของ

ส านักงานหรือบุคลากรของส านักงาน เกี่ยวกับการร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา เช่น ภาระหน้าที่ของ

ส านักงานหรือบุคลากรของส านักงานในการรายงานเร่ืองต่าง ๆ ต่อหน่วยงานภายนอกหรือไม่ 

•  ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน และการสื่อสารในข้อร้องเรียน 

•  การรักษาความลับเกี่ยวกบัข้อร้องเรียน เพื่อให้ความม่ันใจกบัผู้ร้องเรียน 
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•  การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน รวมทั้งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรายงานต่อผู้น า และอาจต้องมี  

ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

ทั้งนี้ อาจมีสถานการณ์ที่วิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ หรือบางรายละเอียดของการตอบสนอง  

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับส านักงานเนื่องมาจากลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน หรือลักษณะงานที่

ให้บริการ 

ความสามารถในการรองรับของส านักงานและงานที่ให้บริการที่แตกต่างกันส าหรับการปรับ 

การตอบสนองใหเ้หมาะสมต่อความเสีย่ง (Scalability of Responses) 

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ขึ้ นอยู่กับความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากลักษณะของส านักงานและลักษณะของงานที่ให้บริการ โดยส านักงานที่

มีขนาดเล็กและมีความซับซ้อนน้อยกว่ามีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงด้านคุณภาพที่แตกต่างจากส านักงาน

ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากกว่า ดังนั้นส านักงานที่มีขนาดต่างกันจึงต้องอาศัยวิธีการตอบสนองที่

แตกต่างกนั 

ตวัอย่างที่ 1.6-5 การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจแตกต่างกนัระหว่างส านกังานที่มีขนาดเล็กและ

ซับซ้อนนอ้ยกว่ากับส านักงานที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากกว่าเนื่องจากความเสี่ยงพื้ นฐาน 

ดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งดา้นคุณภาพ (Quality risk) วิธีการตอบสนองต่อความเสีย่ง (Responses) 

กจิการเป็นส านักงานขนาดเลก็ที่มีที่ตั้ง

แห่งเดียว และการบริหารงานจะเน้นที่

บุคคลเพียงคนเดียว ซ่ึงจะท าให้เกดิ 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพ เนื่องจากทุก 

การกระท าและพฤติกรรมของผู้น าจะมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อวัฒนธรรม

ของส านักงาน 

วิธกีารตอบสนองต่อความเสี่ยงอาจรวมถึงการฝึกอบรม

ด้านความเป็นผู้น า ซึ่งรวมถึงการขอค าเสนอแนะ   

แบบไม่เปิดเผยตัวตนจากพนักงานทุกระดับภายใน

ส านักงานเป็นระยะๆ (Periodic feedback) เพื่อให้ผู้น า

เกดิความเข้าใจที่ชัดเจนว่าการกระท าและพฤติกรรมของ

ตัวเองมีผลกระทบต่อส านักงานอย่างไร และผู้น าควรจะ

ด าเนินการหรือควรจะได้ปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้สามารถ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของบุคลากรใน

องค์กร 

กจิการเป็นส านักงานขนาดใหญ่ที่มีที่ตั้ง

หลายแห่ง และมีโครงสร้างการบริหารงาน

หลายระดับ ซึ่งจะท าให้เกดิความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพ เนื่องจากวัฒนธรรมของ

วิธกีารตอบสนองต่อความเสี่ยงอาจรวมถึงการก าหนด

ค่านิยมด้านจรรยาบรรณของส านักงาน โดยมีการสื่อสาร

อย่างเป็นทางการทั่วทั้งองค์กรโดยเน้นถึงความส าคัญของ

คุณภาพ โดยอาจมีการประเมินความเข้าใจในวัฒนธรรม

ของส านักงานอย่างเป็นทางการเป็นระยะ ๆ และมีการ
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ความเสีย่งดา้นคุณภาพ (Quality risk) วิธีการตอบสนองต่อความเสีย่ง (Responses) 

ส านักงานจะไม่ได้รับการสื่อสารอย่างทั่วถึง

ทั้งองค์กร 

ประชุมผู้น าเป็นประจ าเพื่อหารือถึงข้อสรุป  

การตัดสนิใจ และการด าเนินการที่ส าคัญ เพื่อให้เกดิ 

ความเข้าใจในวัฒนธรรมของส านักงานอย่างทั่วถึง 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or 

Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) 

1.7 กำรระบุสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นในกำรปรับเปลีย่นวัตถุประสงค์ดำ้นคุณภำพ ควำมเสี่ยง

ด้ำนคุณภำพ หรือกำรตอบสนอง ( Identify Information Indicating Need to Modify 

Quality Objectives, Quality Risks or Responses) 

 

ภาพที่ 1-9 กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน – ระบุสารสนเทศที่จ าเป็นในการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  

ความเสี่ยงด้ารคุณภาพ และการตอบสนอง 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ หรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 

ไม่ใช่สิ่งที่ส านักงานด าเนินการเพียงคร้ังเดียวแต่เป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และอาจมีกา ร

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป โดยวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความ

เสี่ยงด้านคุณภาพ หรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์อาจจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอนัเป็นผลมาจาก 

• การเปลี่ยนแปลงด้านลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานหรือลักษณะของงานที่ให้บริการ หรือ 

• การด าเนินการแก้ไขเพื่อจัดการกบัข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

การเพิ่มหรือปรบัเปลี่ยนวตัถุประสงค์ดา้นคุณภาพ ความเสี่ยงดา้นคุณภาพ หรือการตอบสนอง 

(Additions or Modifications to the Quality Objectives, Quality Risks or Responses) 

ส านักงานอาจระบุข้อมูลที่ชี้ ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติม หรือจ าเป็นต้องมีการเพิ่ม

หรือปรับเปล่ียนความเสี่ยงหรือการตอบสนองด้านคุณภาพเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงของลักษณะและ

สถานการณ์ของส านักงานหรือลักษณะของงานที่ให้บริการของส านักงาน เช่น ส านักงานเปล่ียนเป็น

ส านักงานที่สามารถตรวจสอบบริษัทในตลาดทุนได้ หรือส านักงานมีการให้บริการใหม่เพิ่มโดยเปิดสายงาน

ธุรกจิให้การปรึกษาด้านภาษีอากร ส านักงานต้องพิจารณาหากมีการเพิ่มหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมา

มีดังต่อไปนี้ : 
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วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

(Quality objectives) 

• อาจต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพใหม่เพิ่มเติมเนื่องจาก

มีกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ในระหว่างปี  

• วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่ส านักงานได้ก าหนดไว้เพิ่มเติมอาจไม่

จ าเป็นอกีต่อไป หรืออาจมีความจ าเป็นต้องมีการแก้ไข หรือ 

• วัตถุประสงค์ย่อยที่ก าหนดขึ้นโดยส านักงานอาจไม่มีความจ าเป็นอีก

ต่อไป หรืออาจมีความจ าเป็นต้องมีการแก้ไข 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

(Quality risks) 

• อาจต้องมีการระบุความเสี่ยงด้านคุณภาพใหม่เพิ่มเติม 

• ความเสี่ยงด้านคุณภาพที่มีอยู่ อาจไม่ถือเป็นความเสี่ยงด้านคุณภาพ

อกีต่อไป 

• ความเสี่ยงด้านคุณภาพที่มีอยู่อาจจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข หรือ 

• ความเสี่ยงด้านคุณภาพที่มีอยู่อาจจ าเป็นต้องได้รับการประเมินซ ้า

เนื่องจากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้ นจากการตรวจสอบด้านคุณภาพโดย

ส านักงานหรือผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแล 

การตอบสนอง 

(Responses) ต่อเหตุการณ์ 

• อาจต้องมีการออกแบบการตอบสนองให้สอดคล้องต่อความเสี่ยงใหม่

เพิ่มเติม 

• วิธกีารตอบสนองที่มีอยู่อาจถูกยกเลิก หรือ 

• วิธกีารตอบสนองที่มีอยู่อาจต้องมีการแก้ไข 

ที่ ม า  : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that 

Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

วิธีการที่ส านักงานใช้ในการระบุข้อมูลที่บ่งบอกถึงความจ าเป็นในการเพิ่มหรือ ปรับเปลี่ยน

วตัถุประสงค์ดา้นคุณภาพ ความเสี่ยงดา้นคุณภาพ หรือการตอบสนอง (How the Firm Identifies 

Information Indicating the need for Additions or Modifications to the Quality Objectives, Quality 

Risks or Responses) 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ไม่ได้ก าหนดความถี่ที่ส านักงานควรด าเนินการประเมินซ า้ในส่วน

ของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ หรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เนื่องจาก

ส านักงานแต่ละส านักงานควรมีการประเมินและออกแบบแผนการในการรับมือแก้ไขในเชิงรุกเมื่อพบว่า 

การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ส่งผลต่อระบบการบริหารคุณภาพหรือเมื่อพบข้อบกพร่องใด ๆ 

ส านักงานจ าเป็นต้องเพิ่มหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ หรือการตอบสนอง 

เมื่อมีข้อบ่งชี้  2 ประการ ดังนี้  
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ส านักงานมีนโยบายหรือขั้นตอนการท างานซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของ

ส านักงาน เพื่อระบุข้อมูลซึ่งบ่งชี้ถึงความจ าเป็น

ในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพ หรือการตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน 

กระบวนการติดตามและแก้ไขของส านักงาน  

จะให้ข้อมูลเกี่ยวกบัข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกบั

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

หรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์  

ท าให้ส านักงานต้องประเมินวัตถุประสงค์ด้าน

คุณภาพนั้นว่าเหมาะสมหรือสามารถตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงหรือไม่ 

ตวัอย่างที่ 1.7-1 

โรคระบาดคร้ังใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก กระตุ้นให้

เกดิการท างานจากระยะไกล ซึ่งอาจก่อให้เกดิ

ความเสี่ยงด้านคุณภาพเพิ่มเติมจ านวนมากหรือ

การเปลี่ยนแปลงในการประเมินความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ในส่วนของ 

การปฏบิัติงาน อาจมีการประเมินความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพเพิ่มมากขึ้นในเร่ืองเกี่ยวกบัทศิทาง 

การก ากบัดูแล และการสอบทานงานที่ไม่

เหมาะสมและไม่เป็นปัจจุบัน 

ตวัอย่างที่ 1.7-1 

พบข้อบกพร่องที่เกดิจากการที่เอกสารงานใน

รูปแบบดิจิทลัไม่ได้รับการอปัโหลดอย่างเหมาะสม

ไปยังแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์ของส านักงาน

เนื่องจากไฟฟ้าดับ หรือการให้บริการอนิเทอร์เนต็

ขัดข้องส่งผลให้ส านักงานสูญเสยีเอกสารงาน

ดังกล่าว ส านักงานจึงแก้ไขวิธกีารตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ด้วยการติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง

เพื่อรองรับการท างานอย่างต่อเนื่องของเซิร์ฟเวอร์

ของส านักงานในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ 

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

1.8 ตัวอย่ำงเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน มีดังนี้  

ตวัอย่างท่ี 1.8.1 ตารางประเมินระดบัความเสีย่ง 

ตวัอย่างท่ี 1.8.2 รายละเอียดการตอบสนองต่อความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ตวัอย่างท่ี 1.8.3 แผนภาพความเสีย่ง 
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ตวัอย่างท่ี 1.8.1 ตารางประเมินระดบัความเสีย่ง 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ เรื่อง: xxx 

ล าดบัท่ี ความเสี่ยง ความเสี่ยงขั้นตน้ (Gross Risk) การตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ (Net Risk) 

โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ โอกาส

ในการ

เกิด 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ผล 

กระทบ 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 

(ต า่/

กลาง/

สูง) 

เหตุผลประกอบ 
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ตวัอย่างท่ี 1.8.2 รายละเอียดการตอบสนองต่อความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ เรื่อง: xxx 

ล าดบัที ่ การตอบสนอง 

ความเสีย่ง 

ดา้นคุณภาพ 

ประเภท 

การตอบสนอง

ต่อความเสีย่ง 

(กระบวนการ/ 

กิจกรรม 

การควบคุม) 

ความถีข่อง

กิจกรรม 

ประเภทของ

กิจกรรม 

การควบคุม 

(การป้องกนั/ 

การคน้พบ) 

หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

ระบบที่

เกี่ยวขอ้ง 

รายงานที่ได้

จากระบบ 

มีกิจกรรม 

การควบคุมที่

เกี่ยวขอ้งกบั

ระบบIT 

หรือไม ่

(ใช่/ไม่) 

อธิบาย 

กิจกรรม 

การควบคุมที่

เกี่ยวกบัระบบ 

IT 
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ตวัอย่างท่ี 1.8.3 แผนภาพความเสีย่ง 

                       ความเสีย่งขั้นตน้ 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอ
ก
าส
ใน
ก
าร
เก
ดิ
 

สูง 
3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

 

                  ความเสีย่งคงเหลือ 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอ
ก
าส
ใน
ก
าร
เก
ดิ
 

สูง 
3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 
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2.1 ขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ ฉบับที ่1   

มาตรฐานที่อา้งอิง ย่อหนา้ที่ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1  9 19-22 28 ก5 ก30-ก37 ก55-ก61 

2.2 ภำพรวมขององค์ประกอบ  

 
ภาพที่ 2-1 องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 

ที่ ม า : Exposure Draft, proposed ISQM1, Quality Management for firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other 

Assurance or Related Services Engagements by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มระดับของระบบการบริหารคุณภาพ

ของส านักงาน ระบุให้ส านักงานต้องปรับปรุงการออกแบบ การน าไปใช้ และการปฏิบัติงานตามระบบ 

การบริหารคุณภาพให้เหมาะสมต่อลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานสอบบัญชีของส านักงาน 

นอกจากนั้น ก าหนดให้ส านักงานน านโยบายและขั้นตอนการท างานของแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐาน

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 บูรณาการเป็นองค์รวมของระบบการบริหารคุณภาพ ทั้งนี้  เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยงของแต่ละ

วัตถุประสงค์  

การก ากับดูแลและผู้น ามีความส าคัญต่อมาตรฐานการบริหารคุณภาพทั้งในระดับส านักงานและ

ระดับงานสอบบัญชี เนื่องจากส านักงานปลูกฝังวัฒนธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และการควบคุมตนเอง 
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ให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของส านักงาน การก ากับดูแลของส านักงานสะท้อนภาพของการรับรู้ของ

บุคคลภายนอกต่อส านักงาน หากส านักงานไม่มีการก ากบัดูแลที่เพียงพออาจถูกประเมินว่าส านักงานไม่ได้

รับผิดชอบต่อสาธารณะ การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของระบบการบริหารคุณภาพ ได้แก่ ความมุ่งมั่นต่อ

คุณภาพผ่านทางวัฒนธรรมของส านักงาน ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของผู้น า ความมุ่งมั่นต่อ

คุณภาพผ่านการกระท าและพฤติกรรม โครงสร้างของส านักงาน การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

และอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงาน การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรทางการเงินและ

ทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรหรือมอบหมายทรัพยากรในลักษณะที่ช่วยสนับสนุนความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของ

ส านักงาน 

การสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพของส านักงาน แสดงถึงการด าเนินงานของส านักงานเพื่อส่วนได้เสีย

สาธารณะ ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณค่า และทศันคติทางวิชาชีพ แสดงถึงพฤติกรรม

ทางวิชาชีพและความรับผิดชอบด้านคุณภาพของบุคลากรทุกคนต่องานสอบบัญชีและกิจกรรมต่าง  ๆ 

ภายใต้มาตรฐานการบริหารคุณภาพ และแสดงว่าคุณภาพคือบริบทของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  

การเงินของส านักงาน การด าเนินงาน และความส าคัญของการด าเนินงาน 

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพระบุถึงพฤติกรรมที่คาดหวังและความมุ่งมั่นของผู้น าต่อคุณภาพและ

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพ ระบุถึงโครงสร้างองค์กรของส านักงาน การมอบหมายอ านาจหน้าที่ และ

ก าหนดความรับผิดชอบภายในส านักงาน ระบุถึงทรัพยากรที่จ าเป็นของส านักงาน การวางแผนทรัพยากร 

การจัดสรรและการมอบหมายทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรทางการเงินของส านักงาน 

การสรา้งสภาพแวดลอ้มส านกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-2 การสร้างสภาพแวดล้อมของระบบการบริหารคุณภาพ 

วฒันธรรมองคก์ร 

(1) ให้บริการต่อส่วนได้เสยี

สาธารณะที่มีคุณภาพ

อย่างสม ่าเสมอ 

(2) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

คุณค่าและทศันคติ 

ทางวิชาชพี 

(3) หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณภาพเกี่ยวกบั 

การปฏบิัติงานหรือ

กจิกรรมภายในระบบ

การบริหารคุณภาพและ

พฤติกรรมที่คาดหวัง และ 

(4) ความส าคัญของคุณภาพ

ในการตัดสนิใจและ 

การด าเนินการเชิงกล

ยุทธ์ของส านักงาน 

รวมถึงการจัดล าดับ

ความส าคัญด้านการเงิน

และด้านการด าเนินงาน 

ความรบัผิดชอบของผูน้ า 

• ผู้น ามีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกบัคุณภาพ (อ้างองิ 

ย่อหน้าที่ ก57) 

• ผู้น าแสดงให้เหน็ถึง 
ความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ 

ผ่านการกระท าและพฤติกรรม  

(อ้างองิย่อหน้าที่ ก58) 

โครงสรา้งองคก์ร และ 
การมอบหมายบทบาท 

และความรบัผิดชอบ 

• เพื่อสนับสนุนการออกแบบ  
การน าไปปฏบิัติ และ 

การด าเนินการระบบ 

การบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน (อ้างองิ 

ย่อหน้าที่ ก32 ก33 ก35 

ก59) 

 

การวางแผนและ 
การจัดสรรทรพัยากร 

• การวางแผนความต้องการ
ทรัพยากร รวมถึง

ทรัพยากรทางการเงิน และ

ทรัพยากรที่ได้รับ 

• จัดสรร หรือมอบหมาย
ทรัพยากรในลักษณะทีช่่วย

สนับสนุนความมุ่งมั่นต่อ

คุณภาพของส านักงาน  

(อ้างองิย่อหน้าที่ ก60- 

ก61) 
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การก าหนดผูน้ าสูงสุดเกีย่วกบัระบบการบริหารคุณภาพของส านกังาน (อ้างองิย่อหน้าที่ ก20) 

ในการบริหารคุณภาพ ส านักงานต้องก าหนดและมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพให้กับประธานคณะกรรมการบริหาร หรือหุ้นส่วน

ผู้ จัดการของส านักงาน (หรือเทียบเท่า) หรือคณะกรรมการหุ้นส่วนผู้ จัดการ (หรือเทียบเท่า)  

ตามความเหมาะสม 

การก าหนดผู้น าสูงสุดของส านักงานแต่ละส านักงานขึ้ นอยู่กับโครงสร้างการบริหารของส านักงาน  

ผู้น าสงูสดุจะต้องปฏบิัติงานประจ า ไม่สามารถว่าจ้างบุคคลภายนอกมาเป็นผู้น าสงูสดุได้ 

ผู้น าต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพและความรับผิดชอบต่อคุณภาพ ซึ่งสะท้อนผ่าน 

การบริหารงานส านักงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

• การออกแบบโครงสร้างองค์กรของส านักงานที่สนับสนุนการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ

ของส านักงาน 

• การมอบหมายอ านาจหน้าที่ และก าหนดความรับผิดชอบภายในส านักงาน  

• ระบุถึงทรัพยากรที่จ าเป็นของส านักงาน การวางแผนทรัพยากร การจัดสรรและการมอบหมาย

ทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรทางการเงินของส านักงาน และทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรหรือ

มอบหมายทรัพยากรในลักษณะที่ช่วยสนับสนุนความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของส านักงาน 

• การสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพของส านักงาน แสดงถึงการด าเนินงานของส านักงานเพื่อ

รับผิดชอบต่อสาธารณะ ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณค่า และทัศนคติทาง

วิชาชีพ แสดงถึงพฤติกรรมทางวิชาชีพและความรับผิดชอบด้านคุณภาพของบุคลากรทุกคนต่อ

งานสอบบัญชีและกจิกรรมต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานการบริหารคุณภาพ และ 

• แสดงให้เห็นว่าคุณภาพคือบริบทของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงินของ

ส านักงาน และความส าคัญของการด าเนินงาน 

ตัวอย่างที่ 2.2-1 การปรับให้เหมาะสมที่แสดงให้เห็นว่าการมอบหมายบทบาทและหนา้ที่ 

ความรบัผิดชอบส าหรบัส านกังานที่มีความซบัซอ้นนอ้ย และส าหรบัส านกังานที่มีความซบัซ้อนมาก 

• ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย อาจมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพให้กับหุ้นส่วนเพียงคนเดียวเพื่อมี

หน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลส านักงาน  โดยบุคคลนี้ อาจสมมติว่ามีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบทุกด้านของระบบการบริหารคุณภาพ ซ่ึงรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบใน 

การด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ การปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระ และ

กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

• ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมาก อาจมีผู้น าหลายระดับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้าง

องค์กรของส านักงาน และอาจมีหน่วยงานก ากับดูแลอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ก ากับดูแลส านักงาน

ซึ่ งอาจประกอบด้วยบุคคลภายนอก นอกจากนี้  ส านักงานอาจมอบหมายหน้าที่ 
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ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับแง่มุมเฉพาะของระบบการบริหารคุณภาพตามที่ระบุ

ในย่อหน้าที่ 20(ค) เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการตามข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณ หรือหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏบิัติการส าหรับการให้บริการ 

การประเมินและการสรุปผล   

ถึงแม้ว่าส านักงานมอบหมายเร่ืองการประเมินระบบการบริหารคุณภาพและการสรุปผลให้กบับุคคล

หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการ

บริหารคุณภาพ ส านักงานยังมีความรับผิดชอบส าหรับการประเมินและการสรุปผล 

ส านักงานต้องก าหนดให้ (อย่างน้อยเป็นประจ าทุกปี) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มี

ความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ (ในนามของ

ส านักงาน) ต้องท าการประเมินและสรุปผลว่าระบบการบริหารคุณภาพนั้น เพื่อให้ส านักงานสามารถ

เชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าระบบการบริหารคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ (อ้างองิย่อหน้าที่ 9) 

2.3 กำรประเมนิควำมเสีย่ง 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ (Quality Objectives) 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ระบุและ

ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ และออกแบบการตอบสนองต่อความเสี่ยง และการน าไปปฏิบัติ รวมถึง

ระบบการติดตามผลที่เหมาะสมของส านักงาน  

ตวัอย่างที่ 2.3-1 การก าหนดวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพของการก ากบัดูแลและผูน้ า 

• ส านักงานมีวัฒนธรรมองค์กรที่เสริมสร้างคุณภาพของส านักงาน 

• ผู้น ามีความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภาพ 

• ส านักงานมีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการระบบ

การบริหารคุณภาพของส านักงาน  
• ส านักงานมีการวางแผนความต้องการทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรที่

ได้รับจัดสรร หรือมอบหมายทรัพยากรในลักษณะที่ช่วยสนับสนุนความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของ

ส านักงาน  

1. วฒันธรรมของส านกังานตอ้งส่งเสริมคุณภาพ 

• ส านักงานต้องสร้างคุณค่าและทศันคติทางวิชาชีพอาจรวมถึงมารยาททางวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น 

ความทนัเวลา ความสุภาพ ความเคารพ ความรับผิดชอบ การตอบสนอง และความน่าเชื่อถือ 

ความมุ่งมั่นในการท างานเป็นกลุ่ม การเปิดใจรับความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองที่แตกต่างใน

สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ การแสวงหาความเป็นเลิศ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(เช่น การก าหนดความคาดหวังที่สูงกว่าข้อก าหนดขั้นต ่า และการให้ความสนใจกับการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง) และหน้าที่ความรับผิดชอบทางสงัคม (อ้างองิย่อหน้าที่ ก55) 
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2. ผูน้ าตอ้งรบัผิดชอบเกีย่วกบัคุณภาพ 

• ส านักงานออกแบบและน าการตอบสนองไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้น าคงไว้ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภาพรวมถึงการประเมินผลการปฏบิัติงาน (อ้างองิย่อหน้าที่ ก

57) 

• ผู้น าก าหนดท่าทขีองผู้บริหารผ่านการกระท าและพฤติกรรมอย่างชัดเจน สม ่าเสมอ และกระท า

การอย่างเป็นประจ า และสื่อสารไปยังทุกระดับภายในส านักงานที่มีส่วนสนับสนุนวัฒนธรรม

ของส านักงาน และแสดงให้เหน็ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ (อ้างองิย่อหน้าที่ ก58) 

3. กลยุทธส์มัพนัธก์บัคุณภาพ 

• กระบวนการตัดสนิใจเชิงกลยุทธข์องส านักงาน รวมถึงการก าหนดกลยุทธท์างธุรกจิ อาจรวมถึง

ประเดน็เกี่ยวกับการตัดสินใจของส านักงานในเร่ืองทางการเงินและการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ทางการเงินของส านักงาน การจัดการทรัพยากรทางการเงิน การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด  

(อ้างองิย่อหน้าที่ ก56) 

• ความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรม หรือการเสนอบริการใหม่ ๆ การล าดับความส าคัญเร่ือง 

ทางการเงินและการด าเนินงานของส านักงานอาจส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อ  

พันธสัญญาของส านักงานเกี่ยวกับคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจมีแรงจูงใจในการ

จัดล าดับความส าคัญทางการเงินและการด าเนินงาน ที่อาจกีดกันการปฏิบัติตามความมุ่งมั่น

ต่อคุณภาพ 

4. โครงสรา้งองคก์รสนบัสนุนคุณภาพ 

• โครงสร้างองค์กรของส านักงานอาจรวมถึงหน่วยปฏิบัติการ กระบวนการด าเนินการ แผนกหรือ

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และโครงสร้างอื่น ๆ ในบางกรณีส านักงานอาจมุ่งเน้นให้ความส าคัญหรือ

รวมศูนย์กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ให้บริการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจรวมถึง

บุคคลจากศูนย์ให้บริการของส านักงาน ซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะอย่างที่มีลักษณะซ า้ ๆ หรือต้อง

อาศัยความเชี่ยวชาญ (อ้างองิถึงย่อหน้าที่ ก59) 

5. ทรพัยากรสนบัสนุนคุณภาพ 

• บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุด

หรือหน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพส่วนใหญ่จะ

สามารถ มีอิทธิพลต่อลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรที่ส านักงานได้รับ พัฒนา ใช้ และ

คงไว้ และวิธีการในการจัดสรรหรือมอบหมายทรัพยากรดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่ใช้

ทรัพยากรดังกล่าวได้ (อ้างองิย่อหน้าที่ ก60) 

• ความต้องการทรัพยากรอาจเปล่ียนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่

จะคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรได้ทั้งหมด การวางแผนทรัพยากรของส านักงานอาจ

เกี่ยวข้องกับการพิจารณาทรัพยากรที่ต้องการในปัจจุบันและประมาณการความต้องการ
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ทรัพยากรในอนาคตของส านักงาน และก าหนดกระบวนการเพื่อจัดการเกี่ยวกบัความต้องการ

ทรัพยากรที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เมื่อความต้องการดังกล่าวเกิดขึ้น (อ้างอิงย่อหน้าที่ ก

61) 

6. การปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั 

• ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติ

ตามหลักการพื้ นฐาน กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศอาจประกอบด้วยข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณ ซึ่งรวมถึงความเป็นอิสระ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผล

ต่อการรักษาความลับของข้อมูล (อ้างองิย่อหน้าที่ ก62) 

• มาตรฐานวิชาชีพหรือข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจรวมถึงข้อก าหนด

เฉพาะที่จ าเป็นจะต้องจัดท าก่อนการตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสมัพันธก์บัลูกค้าหรืองานที่

มีลักษณะเฉพาะ และอาจก าหนดให้ส านักงานต้องสอบถามเพิ่มเติมไปยังส านักงานสอบบัญชี

ปัจจุบันหรือก่อนหน้าเมื่อจะรับงานด้วยเช่นกนั (อ้างองิย่อหน้าที่ ก71) 
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ตวัอย่างที่ 2.3-2 การระบุวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ (Quality objectives) ความเสีย่งดา้นคุณภาพ (Quality risk) และการตอบสนองดา้นคุณภาพ (Quality 

Response) 

วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณถาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO1. วัฒนธรรมของ

ส านักงานต้อง

ส่งเสริมคุณภาพ 

QR1.1 ส านักงานมีวัฒนธรรมที่ไม่

ชัดเจนในการส่งเสริม

คุณภาพ เช่น การก าหนด

นโยบายด้านคุณภาพ  

การสื่อสารด้านคุณภาพ 

แนวทางการรับบุคลากร 

การประเมินผลและ 

ค่าตอบแทน การเลื่อน

ต าแหน่ง และผลประโยชน์

อื่น ก าหนดแนวทาง 

ด้านคุณภาพในระดับ 

งานสอบบัญชี การบริหาร 

ความกดดันในงานสอบบัญชี 

QR1.2 ขาดหน่วยงานขับเคล่ือน

คุณภาพจริงจัง 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

  

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

• สร้างวัฒนธรรม นโยบาย และคู่มือปฏบิัติงาน

ที่ส่งเสริมคุณภาพ เช่น ด้านจริยธรรม  

ด้านความเป็นอสิระ ด้านการประเมินผลและ

ก าหนดผลตอบแทนจากการปฏบิัติงานที่เน้น

คุณภาพ ด้านบทลงโทษหากฝ่าฝืน 

• ก าหนดนโยบายด้านคุณภาพในวิสยัทศัน์และ

พันธกจิของส านักงาน 

• สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในระดับส านักงานและ

ระดับงานสอบบัญชี ตั้งแต่การรับงาน  

การปฏบิัติงาน การดูแลลูกค้า การประเมินผล

และก าหนดผลตอบแทนจากการปฏบิัติงานที่

เน้นคุณภาพ 

• สร้างวัฒนธรรมให้เกดิการพัฒนา ปรับปรุง 

รวมทั้งระบบตรวจสอบคุณภาพ ภายใต้
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณถาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QR1.3 ขาดเคร่ืองมือในการสื่อสาร

ด้านคุณภาพให้บุคลากรของ

ส านักงาน 

สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง โดยมุ่งเน้น

คุณภาพ 

• พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย คู่มือปฏบิัติงาน 

และการประเมินผลให้สอดคล้องกบั 

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือ

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพ 

• สื่อสารวัฒนธรรมคุณภาพของส านักงานต่อ

บุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะโดยสม ่าเสมอ 

• ส านักงานควรพิจารณาสื่อสารเร่ืองคุณภาพไป

นอกส านักงานด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อชื่อเสียง

และความน่าเชื่อถือของส านักงาน 

• ก าหนดหน่วยงานที่สนับสนุน แนะน า และดูแล

ด้านคุณภาพ ได้แก่ risk leader, technical 

leader, ethical leader เป็นต้น 

• ก าหนดตัวอย่างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมคุณภาพ 

เช่น การสื่อสารและการแสดงออกของผู้น า 
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณถาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

(หัวหน้าส านักงาน) การอบรมสัมมนา 

ด้านคุณภาพ การก าหนดผลตอบแทนที่

เกี่ยวข้องกบัคุณภาพ ให้เหมาะสมกบัขนาด

ของส านักงาน ทศิทางแต่ละสายงานตรงกนั 

และช่องทางในการร้องเรียน 

QO2. ผู้น าต้อง

รับผิดชอบ

เกี่ยวกบัคุณภาพ 

QR2.1 ความไม่ชัดเจนของผู้น าต่อ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกบั

คุณภาพ เช่น การให้

ความส าคัญในเป้าหมายอื่น

มากกว่าเป้าหมายคุณภาพ 

การสนับสนุนคุณภาพของ

ผู้น าด้านเวลาและการสื่อสาร 

ผู้น าไม่ปฏบิัติตามระบบการ

บริหารคุณภาพ 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

• ผู้น าต้องแสดงความชัดเจนในการสนับสนุน

คุณภาพ 

• ผู้น าต้องไม่ขัดขวางวัฒนธรรมคุณภาพ 

• ผู้น ามอบหมายงานให้บุคลากรที่เหมาะสม แจ้ง

บทบาทหน้าที่ และให้อ านาจในการตัดสนิใจ 

เช่น การตัดสนิใจรับงาน เป็นต้น 

• ผู้น าต้องมองเหน็ความเสี่ยงทุกองค์ประกอบ

ของส านักงาน ก าหนดระยะเวลาติดตาม เช่น 

รายเดือน เป็นต้น 

• ผู้น ามอบหมายบุคลากรที่เหมาะสมรับผิดชอบ

คุณภาพ และก าหนดให้มีบุคลากรอื่นสอบทาน 

ป้องกนัไม่ให้เกดิ self-review  
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณถาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

• การมอบหมายงานที่เหมาะสม (Portfolio 

allocation) 

• สื่อสารเร่ืองคุณภาพงานและการปฏบิัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพสอบบัญชีและข้อบังคับ

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีในทุก

โอกาสที่สามารถท าได้ เช่น ในการฝึกอบรม

สมัมนา การประชุมภายในทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ การติดประกาศเอกสาร

เกี่ยวกบัการบริหารคุณภาพของส านักงานไว้ที่

กระดานข่าวสารของส านักงาน เป็นต้น  

• แจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเมื่อมีการปรับปรุง

คู่มือการบริหารคุณภาพส านักงาน 

• ชี้แจงนโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ยวกบัการบริหาร

คุณภาพของส านักงานให้กบับุคลากรใหม่ทราบ 

ก่อนที่จะมอบหมายให้ออกไปปฏบิัติงาน 

• ก าหนดนโยบายและแจ้งให้บุคลากรทุกคนของ

ส านักงานทราบว่า การประเมินผลการท างาน
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณถาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

เพื่อการก าหนดค่าตอบแทน หรือการเลื่อน

ต าแหน่ง จะน าผลการพิจารณาคุณภาพงานมา

เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาด้วย 

• ในการประชุมของส านักงาน ผู้น าองค์กรหรือ 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรย า้เตือนบุคลากรอยู่

เสมอว่าให้ยึดม่ันในนโยบายการบริหาร

คุณภาพและวิธปีฏบิัติของส านักงาน และให้ใช้

ประโยชน์จากเคร่ืองมือที่ส านักงานจัดไว้ให้ 

เพื่อช่วยให้ผู้ปฏบิัติงานสามารถปฏบิัติตาม

ข้อก าหนดของการบริหารคุณภาพส านักงานได้   

ควรเชิญชวนให้บุคลากรแสดงความคิดเหน็

และข้อเสนอแนะ รวมทั้งควรจัดสรรเวลา

ส าหรับข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงการบริหารคุณภาพของส านักงานให้ดี

ย่ิงขึ้น 
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณถาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO3. กลยุทธ์สมัพันธ์

กบัคุณภาพ 

QR3.1 การรับงานไม่พิจารณาจาก

ปัจจัยด้านคุณภาพ  

QR3.2 ก าหนดกลยุทธข์องแต่ละ

ทรัพยากรไม่สอดคล้องกนั 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

• การรับงานสอดคล้องกบักลยุทธ์ของส านักงาน 

ก าหนดเป้าหมายด้านการเงิน เป้าหมาย 

ด้านคุณภาพ เป้าหมายการเพิ่มลูกค้าและ 

การพัฒนาบุคลากร 

• ก าหนดกลยุทธร์ะดับส านักงานและ 

ระดับงานสอบบัญชีโดยมุ่งเน้นคุณภาพ 

• ก าหนดกลยุทธด้์านทรัพยากร ด้านการเงินโดย

มุ่งเน้นคุณภาพ 

• ปรึกษาหารือบุคคลที่เป็นอสิระเรื่อง 

การก าหนดกลยุทธท์ี่สมัพันธ์กบัคุณภาพ 

QO4. โครงสร้างองค์กร

สนับสนุนคุณภาพ 

QR4.1 โครงสร้างองค์กรไม่สนับสนุน

คุณภาพ เช่น  

- ไม่สนับสนุนให้เกดิ 

การตรวจสอบอย่างมีอิสระ  

- ไม่สนับสนุน 

การรายงานปัญหาคุณภาพ  

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

• ก าหนดโครงสร้างองค์กร เหมาะสมกบัปริมาณ

งานที่รับผิดชอบ 

• ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการสนับสนุน

ด้านวิชาการ คณะที่ปรึกษา และแก้ไขปัญหา

ของระดับส านักงาน และระดับงานสอบบัญชี 
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณถาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

- การมอบหมายงานไม่

เหมาะสมกบัปริมาณงานที่

รับผิดชอบ 

• ก าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอ านาจ 

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่สนับสนุนให้เกดิ 

การตรวจสอบอย่างมีอิสระ  

• ก าหนดให้มีการรายงานปัญหาคุณภาพที่เกดิขึ้น 

• ผู้สอบบัญชีอิสระที่ไม่มีผู้ช่วย หรือเป็นผู้สอบบัญชี

คนเดียวในส านักงาน ผู้สอบบัญชีท่านนั้นต้อง

มีหน้าที่ในการบริหารคุณภาพงานด้วย 

• ก าหนดหน่วยงานที่สนับสนุน แนะน า  

ดูแลด้านคุณภาพ การรายงานปัญหาคุณภาพ 

และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

QO5. ทรัพยากร

สนับสนุน

คุณภาพ 

QR5.1 ทรัพยากรไม่สนับสนุน

คุณภาพ เช่น การให้อ านาจ

และการจัดสรรทรัพยากรแก่

ผู้มีหน้าที่ด้านคุณภาพไม่

เหมาะสม ความเพียงพอ 

เหมาะสม และการพัฒนา

บุคลากร ได้แก่ 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

• ก าหนดแผนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี

คุณภาพ ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ของส านักงาน 

ทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว  

• ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร 

บุคลากร ด้านมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี และระบบ



                                                                                      สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                                                          
 

 

48 

วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณถาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ด้านมาตรฐานรายงาน 

ทางการเงิน ด้านมาตรฐาน 

การสอบบัญชี ด้านสารสนเทศ  

QR5.2 ความเพียงพอและเหมาะสม

ของระบบสารสนเทศ  

QR5.3 การจัดสรรทรัพยากร 

ไม่สอดคล้องกบัปริมาณ

งานสอบบัญชี 

สารสนเทศ รวมถึงระบบเพื่อทดแทน

ทรัพยากรที่อาจขาดแคลน 

• มอบหมายให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวม และในแต่ละ

องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน โดยบุคคลนั้น ๆ ควรจะมีคุณสมบัติ

และมีประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาชีพและด้าน

การก ากบัดูแลองค์ประกอบนั้น ๆ 

• ก าหนดแผนการเงินให้สนับสนุนการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ  

• การจัดสรรทรัพยากรให้มีความยืดหยุ่นและ

สอดคล้องกบัปริมาณงานสอบบัญชี 

• ก าหนดแผนสรรหาผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

• ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ระบบ

สารสนเทศ ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน 
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณถาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

• ก าหนดแผนการประเมินผลบุคลากรโดยเน้น

ด้านคุณภาพ 

QO6. การปฏบิัติตาม

กฎหมาย และ

ข้อบังคับ 

QR6.1 การไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย 

และข้อบังคับ เช่น 

จรรยาบรรณส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

รวมถึงมาตรฐานเรื่อง 

ความเป็นอสิระ กฎเกณฑ์

ของหน่วยงานที่มีหน้าที่

ก ากบัดูแลของประเทศที่

ประกอบวิชาชีพ 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

• มอบหมายบุคลากรที่เหมาะสมด้านการปฏบิัติ

ตามกฎหมาย และข้อบังคับ รวมถึงระบบ

สารสนเทศที่เหมาะสม  น ามาสื่อสารให้

บุคลากรในส านักงานอย่างสม ่าเสมอ 

• ก าหนดแผนการป้องกนั ตรวจสอบ และแก้ไข

ปัญหาการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

โดยก าหนดเวลาด าเนินการอย่างรวดเรว็และ

เหมาะสม 

• ก าหนดช่องทางในการร้องเรียน การคุ้มครอง 

ผู้ร้องเรียน และการตรวจสอบข้อร้องเรียน 

หากพบการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับ 

หมายเหตุ: การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ส านักงานสอบบัญชีควรน าไปปรับใช้ให้เข้ากบับริบทและสภาพแวดล้อมของ

ส านักงาน   
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การประเมินความเสีย่งของการก ากบัดูแลและผูน้ า  

จัดระดับความเสี่ยงในการจัดการบริหาร โดยพิจารณาจาก 

• โอกาสในการเกดิ (Likelihood) มากน้อยเพียงใด 3 ล าดับ (1 = ต ่า, 2 = ปานกลาง, 3 = สูง) 

• ผลกระทบ (Impact) ถ้าเกดิแล้วกระทบระดับไหน 3 ล าดับ (1 = ต ่า, 2 = ปานกลาง, 3 = สงู) 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอ
ก
าส
ใน
ก
าร
เก
ดิ
 

สูง 
3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

 
ตวัอย่างที่ 2.3-3 การจัดระดบัความเสีย่งในการจัดการบริหาร 

 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอ
ก
าส
ใน
ก
าร
เก
ดิ
 

สูง 
3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

 

 

 

 

 

 

QR2.1 

QR1.1 QR6.1 

QR4.1 

QR3.2 QR5.1 
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2.4 ควำมมุ่งมัน่ต่อคุณภำพ 

2.4.1 กระบวนการตดัสินใจเชิงกลยุทธ ์

ระบุให้ส านักงานแสดงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพผ่านวัฒนธรรมที่มีอยู่ในส านักงาน ระบุความส าคัญ

ของคุณภาพในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงินของส านักงาน และความส าคัญของ  

การด าเนินงานของส านักงาน รวมถึง เป้าหมายทางกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรทางการเงิน การเติบโต

ของส่วนแบ่งการตลาด ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม หรือการเสนอบริการใหม่ นอกจากนั้นส านักงาน

ควรก าหนดความรับผิดชอบของบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ เกี่ยวข้องกับตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  

การด าเนินงาน รวมถึงระดับงานสอบบัญชีของส านักงาน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อระบบคุณภาพของ

ส านักงาน 

2.4.2 วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ (Vision and Mission) 

ส านักงานต้องก าหนดนโยบายด้านคุณภาพในวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานอย่างชัดเจน  

สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในระดับส านักงานและระดับงานสอบบัญชี  ตั้งแต่การรับงาน การปฏิบัติงาน  

การดูแลลูกค้า การประเมินผลและก าหนดผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่เน้นคุณภาพ สร้างวัฒนธรรม

ให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง รวมทั้งระบบตรวจสอบคุณภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง  

โดยมุ่งเน้นคุณภาพ รวมถึงสื่อสารวัฒนธรรมคุณภาพของส านักงานต่อบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากร

แสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะโดยสม ่าเสมอ 

2.4.3 คุณค่า (Value) 

การสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพให้เป็นคุณค่าของส านักงาน  

• สื่อสารความส าคัญของคุณภาพให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรในทุกโอกาสและทุกช่องทาง 

• เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในส านักงานสื่อสารและเข้าถึงผู้ น าขององค์กรเกี่ยวกับ  

การเสริมสร้างคุณภาพของส านักงาน 

• มีระบบคุณธรรม (merit system) ให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏบิัติงานอย่างมีคุณภาพทั้งในรูปแบบ

ต่าง ๆ และก าหนดมาตรการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏบิัติตามระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

• น าปัจจัยด้านคุณภาพมาพิจารณาในการประเมินการปฏบิัติงานของบุคคลากร 

2.4.4 วฒันธรรม (Culture) 

การก ากบัดูแลและผู้น าสามารถสร้างความมุ่งมั่นด้านคุณภาพในวัฒนธรรมของส านักงานได้ดังนี้  

• การก าหนดทศิทางโดยผู้น า (Tone at the top) หมายถึง ผู้น ามีความเข้าใจมาตรฐาน TSQM 1 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านคุณภาพของผู้น า บทบาทในการประเมินและสรุป 

ความมีประสทิธผิลของระบบการบริหารคุณภาพ และการประเมินผลผู้น าของส านักงาน  
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• ตัวอย่างที่แสดงถึงบทบาทของผู้ น าต่อคุณภาพ เช่น ผู้ น ามุ่งเน้นคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง  

โดยสม ่าเสมอ และสื่อสารด้านคุณภาพอย่างเปิดเผย นอกจากนั้นผู้น าแสดงออกถึงความมุ่งมั่น

ด้านคุณภาพในส านักงานอย่างชัดเจน  

• ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของบุคลากรทุกคน หมายถึง บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ

ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี และกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการบริหารคุณภาพ นอกจากนั้น

ส านักงานคาดหวังให้ทรัพยากรบุคคลแสดงความมุ่งมั่นด้านคุณภาพในการท างานและ 

การแสดงออก มีการพัฒนาและรักษาระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน และรับทราบว่า

คุณภาพมีความสัมพันธ์กับการประเมินผลงาน ผลตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง และ

ผลประโยชน์อื่น  

• ตัวอย่างที่ส านักงานก าหนดถึงความมุ่งมั่นในคุณภาพของบุคลากร ได้แก่ ก าหนดในกฎบัตรของ

ส านักงาน ก าหนดวิธีการวัดคุณภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและการประเมินผลงาน 

ค่าตอบแทนและการเลื่อนต าแหน่ง หรือเปิดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

• ก าหนดให้คุณภาพคือบริบทของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การเงินของส านักงาน การด าเนินงาน 

และความส าคัญของการด าเนินงาน หมายถึง การบริหารคุณภาพไม่ได้เป็นเอกเทศ ดังนั้น 

เพื่อให้เกิดประสิทธิผล การก าหนดวัฒนธรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพต้องประสานกบั

กลยุทธ์ของส านักงาน กิจกรรมการด าเนินงาน และกระบวนการทางธุรกิจ นอกจากนั้น 

การตัดสนิใจและการด าเนินการเชิงกลยุทธอ์าจรวมถึง กลยุทธท์างธุรกจิของส านักงาน เป้าหมาย

ทางการเงิน การบริหารทรัพยากร การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด  ความเชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรม หรือการเสนอบริการใหม่ 

• ตัวอย่างการก าหนดให้คุณภาพคือบริบทของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการด าเนินงาน เช่น 

การก าหนดให้คุณภาพอยู่ในวัตถุประสงค์และคุณค่าของส านักงาน เป็นต้น 

• ตัวอย่างการก าหนดให้ระบบการบริหารคุณภาพส่งเสริมความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ เช่น  

การก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักงาน ให้มีการปรึกษาหารือในประเดน็ที่

ซับซ้อนหรือที่มีข้อโต้แย้ง และแสดงให้เหน็ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการปรึกษาหารือต่อ

ความส าคัญด้านคุณภาพ หรือการสร้างระบบที่สนับสนุนการตัดสินใจด้านการตอบรับงานและ

การคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะที่หมายถึงระบบคุณภาพของ

ส านักงาน 

2.5 ควำมรับผิดชอบและหนำ้ทีค่วำมรับผิดชอบของผูน้ ำของส ำนักงำน 

ผู้น าของส านักงานรับผิดชอบเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานทางด้านวิชาชีพผ่านกรรมการแต่ละคณะ 

ผู้น าของส านักงานรับผิดชอบในการบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ

ภายในส านักงาน และความช่วยเหลือในทางปฏิบัติที่จ าเป็นอื่น ๆ ทั้งหมด และแนวปฏิบัติที่สนับสนุน

คุณภาพของงาน 
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ผู้น าของส านักงานมีหน้าที่ก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานและการรายงานโดยมีผู้บริหารร่วมกันใน 

การออกแบบการปฏิบัติงานในรายละเอียด เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

ผู้น าของส านักงานมีหน้าที่ในการสอบทานคู่มือระบบการบริหารคุณภาพ และปรับเปล่ียน เพื่อให้

สอดคล้องกบัการท างานปัจจุบัน และน าเสนอให้ผู้เป็นหุ้นส่วนอนุมัติเป็นประจ าทุกปี  

ผู้น าของส านักงานมีหน้าที่ประเมินบุคคลในเร่ืองความเพียงพอและเหมาะสมของประสบการณ์ และ

ความสามารถที่จะบรรลุความรับผิดชอบของตน 

2.6 โครงสรำ้งองค์กร และคุณสมบัติของหัวหนำ้ดำ้นคุณภำพ (อำ้งอิงย่อหนำ้ 28(ง) และ ก59) 

ส านักงานต้องออกแบบโครงสร้างองค์กรและการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจ

หน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการระบบการบริหาร

คุณภาพของส านักงาน  

โครงสร้างองค์กรของส านักงานอาจรวมถึงหน่วยปฏิบัติการ กระบวนการด าเนินการ แผนกหรือที่ตั้ง

ทางภมูิศาสตร์ และโครงสร้างอื่น ๆ ในบางกรณีส านักงานอาจมุ่งเน้นให้ความส าคัญหรือรวมศูนย์กระบวนการ

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ให้บริการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจรวมถึงบุคคลจากศูนย์ ให้บริการของ

ส านักงาน ซึ่งปฏบิัติงานเฉพาะอย่างที่มีลักษณะซ า้ ๆ หรือต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ 

ผูส้อบทานคุณภาพงาน (Engagement Quality Reviewer (EQR)) 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบทานคุณภาพงานของส านักงาน มีหน้าที่สอบทาน

การปฏิบัติงานในระดับส านักงาน (firm level) และระดับปฏิบัติงาน (engagement level) รายงานผล 

การปฏบิัติงานต่อหัวหน้าส านักงาน 

ผูน้ าดา้นจรรยาบรรณ (Ethics Leader (EL))  

เป็นบุคคลที่ส านักงานแต่งตั้งและมอบหมายในการให้ค าปรึกษาและตอบข้อหารือทุกเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กับจรรยาบรรณ ซึ่งรวมถึงความเป็นอิสระ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเป็นส่วนตัวและ  

การรักษาความลับ หรือหารือเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัจรรยาบรรณ  

ทรพัยากรบุคคล ( Human Resource (HR)) 

บุคลากร (ไม่จ าเป็นต้องเป็นหุ้นส่วน) ที่รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลทั้งหมด รวมทั้งการจด

บันทกึข้อมูลเกี่ยวกบัหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ  และการอบรมพัฒนาความรู้ของผู้ปฏบิัติงานด้านวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินผลการปฏบิัติงาน การสรรหาพนักงาน  การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และ

การก าหนด successor position 
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2.7 กำรวำงแผนทรัพยำกร 

ส านักงานควรก าหนดแผนทรัพยากรให้เหมาะสมกับลักษณะและการประกอบธุรกิจของส านักงาน 

รวมถึงก าหนดแผนทรัพยากรที่เหมาะสมส าหรับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน โดยมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรที่เหมาะสมดูแลองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพ

ของส านักงาน รวมทั้งประกาศให้รับทราบภายในและภายนอกองค์กร 

 

1. ด้านกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน 

2. ด้านการก ากบัดูแลและผู้น า 

3. ด้านข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

4. ด้านการตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

5. ด้านการปฏบิัติงาน 

6. ด้านทรัพยากร 

7. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

8. ด้านกระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

2.8 ตัวอย่ำงเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องการก ากบัดูแลและผู้น า มีดังนี้  

ตวัอย่างท่ี 2.8.1 ผงัองคก์ร 

ตวัอย่างท่ี 2.8.2 นโยบายเรื่องความรบัผิดชอบของผูน้ าต่อคุณภาพภายในส านกังาน 
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ตวัอย่างท่ี 2.8.1 ผงัองคก์ร 

Organization Chart - TSQM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-5 ตัวอย่างผังองคก์รแสดงโครงสร้างองค์กรของส านักงานขนาดกลาง 
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ตวัอย่างท่ี 2.8.2 นโยบายเรื่องความรบัผิดชอบของผูน้ าต่อคุณภาพภายในส านกังาน 

ตวัอย่างการก าหนดนโยบายเร่ืองความรบัผิดชอบของผูน้ าต่อคุณภาพภายในส านกังาน 

ค าอธบิาย 

ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายเร่ืองความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน เพื่อให้เป็นไป

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ในเร่ืองของการจัดท าเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ โดยส านักงานควรดัดแปลงเนื้อหาของนโยบายนี้ตามความเหมาะสม 

นโยบายเรื่องความรบัผิดชอบของผูน้ าต่อคุณภาพภายในส านกังาน 

เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ตระหนักว่าคุณภาพเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ส านักงานได้

จัดให้มีระบบการบริหารคุณภาพส านักงานขึ้น ซึ่งก าหนดโดยประธานคณะกรรมการบริหารของส านักงาน 

และจัดให้มีผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพของส านักงานที่มีประสบการณ์  

มีความสามารถเพียงพอและเหมาะสม 

ส านักงานตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพในการปฏิบัติงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ การสอบทาน

งบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง โดยส านักงานขอยืนยันความตั้งใจใน 

การปฏบิัติงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ดังนี้  

❖ บุคลากรในส านักงานทุกคนเป็นผู้มีทกัษะความรู้  ความสามารถ มีคุณภาพ และยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณในการปฏบิัติงาน 

❖ คุณภาพของงานในการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า ไม่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ได้รับ
จากลูกค้า 

❖ วิธกีารปฏบิัติต่าง ๆ ของบุคลากรในส านักงานเป็นไปในทศิทางเดียวกนั 

❖ ส านักงานจะน าผลการพิจารณาคุณภาพของงานมาเป็นส่วนส าคัญในการประเมินผล 

การท างานประจ าปีของบุคลากร เพื่อการก าหนดค่าตอบแทนหรือการเลื่อนต าแหน่ง  

❖ ส านักงานให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งตรงกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
แต่ละต าแหน่งงาน 

❖ ส านักงานจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับการพัฒนา การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย 
และวิธปีฏบิัติอนัเกี่ยวกบัการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

❖ ส านักงานมีการก าหนดมาตรการลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ  และไม่มี 

การผ่อนปรนหากไม่ปฏบิัติตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

หุ้นส่วนทุกคนของส านักงานมีพันธสญัญาว่าจะปฏบิัติตามนโยบายและวิธปีฏบิัติในเร่ืองการบริหารคุณภาพ

ของส านักงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังเพื่อให้

แน่ใจว่ามีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ส านักงานอาจก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในความเป็นเลิศของ

คุณภาพของบริการ การติดต่อและสื่อสารกบัลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ เชื่อถือ

ได้ มีจิตส านึกและมีความระมัดระวัง รวมทั้งมีการปรึกษาหารือในเรื่องที่ส าคัญ  

ทั้งนี้ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของส านักงาน รวมทั้งโครงสร้างขององค์กรและผู้ รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ  

จะมีการสื่อสารให้พนักงานได้ทราบโดยสม ่าเสมอ 
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3.1 ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ ฉบับที ่1 

มาตรฐานที่อา้งอิง ย่อหนา้ที่ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1  29 ก22-ก24 ก62-ก66 

3.2 ภำพรวมขององค์ประกอบ  

 

ภาพที่ 3-1 องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 

ที่มา: Exposure Draft, proposed ISQM1, Quality Management for firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, 

or Other Assurance or Related Services Engagements by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ เป็นส่วนหนึ่งของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ระบุให้ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมา 

เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องหรือข้อก าหนดอื่นที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแล เช่น ธนาคาร

แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น  นอกจากนั้น 

บุคคลอื่นรวมถึงเครือข่าย ส านักงานเครือข่าย และบุคคลในส านักงานเครือข่ายต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานและงานของส านักงานต้องกระท าตาม 
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หุ้นส่วนหัวหน้าส านักงาน หรือหุ้นส่วนที่ได้รับมอบหมายต้องมีการรวบรวมนโยบาย และวิธีปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณของส านักงาน มีการสื่อสารข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแก่หุ้นส่วนอื่นและพนักงาน 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ เช่น การมีนโยบายและข้อปฏิบัติที่ชัดเจนใน

เร่ืองความเป็นอสิระ การรักษาความลับ การหมุนเวียนบุคลากร การปรึกษาหารือส าหรับประเดน็จรรยาบรรณที่

เสี่ยงและข้อโต้แย้งต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารหรือรายงานประจ าวัน การประชุมหุ้นส่วนส านักงานตามตาราง 

ที่ก าหนด และการจัดอบรมเร่ืองจรรยาบรรณ เป็นต้น 

ย่อหน้าที่ 29(ก) ก62 และ ก63 กล่าวว่าส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่กล่าวถึง

การบรรลุความรับผิดชอบตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมาตรฐานของพฤติกรรม 

ทางวิชาชีพบัญชี และสร้างมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ มีหลักการพื้ นฐาน  คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  

ความเที่ยงธรรม ความรู้ ความสามารถและความเอาใจใส่ทางวิชาชีพ การรักษาความลับ พฤติกรรม  

ทางวิชาชีพและความโปร่งใส นอกจากนั้น ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุหัวข้อ

เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศ อาจประกอบด้วย

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ ซึ่งรวมถึงความเป็นอิสระ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลต่อ

การรักษาความลับของข้อมูล 

ในบางกรณี ส านักงานอาจกล่าวถึงเร่ืองในระบบการบริหารคุณภาพที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า  

หรือเพิ่มเติมจากข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานไม่อนุญาตให้รับของขวัญและ 

การรับรองจากลูกค้า ส านักงานก าหนดระยะเวลาหมุนเวียนงานของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานทั้งหมด 

รวมถึงงานให้ความเชื่อมั่นอื่น หรือบริการเกี่ยวเนื่อง และขยายรวมไปถึงระยะเวลาหมุนเวียนงานของ

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานระดับสงูทั้งหมด  

ย่อหน้าที่ ก64 ระบุถึงความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบของข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

กับองค์ประกอบอื่น ได้แก่ องค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสารที่ เกี่ยวข้องกับข้อก าหนด                     

ด้านจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของส านักงานและบุคลากรอื่นให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอสิระ 

สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกดิอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ หรือการละเมิดข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนั้น ย่อหน้าที่ ก64 กล่าวถึงองค์ประกอบด้านทรัพยากรดังนี้  ส านักงานมอบหมายบุคคล 

ในการจัดการและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือเพื่อให้ค าปรึกษาในเร่ืองที่เกี่ยวกับข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ระบบงานสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนด  

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง การบันทกึและรักษาสารสนเทศเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

ย่อหน้าที่ ก22 อธบิายข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในบริบทของระบบการบริหารคุณภาพ

อาจแตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ให้บริการ ข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ตัวอย่างเช่น 

ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” 

และยังอธิบายเพิ่มเติมถึงขอบเขตของประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้

ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการสาธารณะและในส านักงานด้วย 
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ย่อหน้าที่ ก24 กล่าวเน้นว่าระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานอาจจ าเป็นต้องครอบคลุมถึง 

การปฏบิัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในระดับบุคคล 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2561 กล่าวถึง

หลักการพื้นฐาน ในเรื่องต่อไปนี้  

 ความซ่ือสตัย์สจุริต 

 ความเที่ยงธรรมและความเป็นอสิระ 

 ความรู้  ความสามารถ และความเอาใจใส่ทางวิชาชีพ (การรักษามาตรฐานในการปฏบิตัิงาน) 

 การรักษาความลับ 

 พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

 ความโปร่งใส 

3.3 กำรประเมนิควำมเสีย่ง 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ (Quality Objectives) 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ระบุและ

ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ และออกแบบการตอบสนองต่อความเสี่ยง และการน าไปปฏิบัติ รวมถึง

ระบบการติดตามผลที่เหมาะสมของส านักงาน  

ตวัอย่างที่ 3.3-1 วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพของขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้ง 

1. บุคลากรตอ้งเขา้ใจขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ 

ย่อหน้าที่ 29(ก)(1) และ 29(ข)(1) กล่าวว่าส านักงาน บุคลากรของส านักงาน บุคคลอื่น รวมถึง

เครือข่าย ส านักงานเครือข่าย บุคคลในเครือข่ายหรือเครือข่ายส านักงาน หรือผู้ให้บริการ ต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานและงานของส านักงานต้องกระท าตาม  

ย่อหน้าที่ ก65 ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้กับผู้อื่น ขึ้ นอยู่กับว่าข้อก าหนดนั้นมี

ข้อก าหนดเฉพาะที่กล่าวถึงผู้ อื่นหรือไม่ และส านักงานใช้ผู้ อื่นในระบบการบริหารคุณภาพหรือ  

การปฏบิัติงานอย่างไร 

2 บุคลากรตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ 

ย่อหน้าที่ 29(ก)(2) และ 29(ข)(2) กล่าวว่าส านักงาน บุคลากรของส านักงาน บุคคลอื่น รวมถึง

เครือข่าย ส านักงานเครือข่าย บุคคลในเครือข่าย หรือเครือข่ายส านักงาน หรือผู้ให้บริการ ต้องบรรลุหน้าที่

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานและงานของส านักงานต้อง

กระท าตาม  

3. มีการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อการฝ่าฝืน 

ย่อหน้าที่ ก93 ระบุว่าส านักงานอาจมีมาตรการส าหรับบุคลากรที่แสดงการกระท า หรือพฤติกรรมที่

ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพ เช่น ความล้มเหลวในการแสดงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ โดยการพัฒนา
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และรักษาไว้ซึ่งทักษะความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือน าการตอบสนองของส านักงานที่ออกแบบไว้มา

ปฏิบัติ อาจขึ้ นอยู่กับลักษณะของการกระท าหรือพฤติกรรม รวมถึงความรุนแรงและความถี่ที่เกิดขึ้ น  

การปฏิบัติของส านักงานเมื่อบุคลากรที่แสดงการกระท าหรือพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพ    

อาจรวมถึง การฝึกอบรมหรือการพัฒนาทางวิชาชีพอื่น หรือ การพิจารณาผลกระทบของเร่ืองต่อ  

การประเมินผล ค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง หรือสิ่งจูงใจอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือการลงโทษทางวินัย

ตามความเหมาะสม 
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ตวัอย่างที่ 3.3-2 การระบุวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ (Quality Objectives) ความเสีย่งดา้นคุณภาพ (Quality Risk) และการตอบสนองดา้นคุณภาพ (Quality 

Response) ส าหรบัขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้ง 

วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO1. บุคลากรต้อง

เข้าใจข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณ 

QR1.1 คู่มือด้านจรรยาบรรณและ

แบบฟอร์มไม่ครบถ้วน/ไม่เป็น

ปัจจุบัน/ไม่ชัดเจน/เข้าใจยาก 

QR1.2 บุคลากรมีความเข้าใจไม่

ถูกต้องในข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณ หรือแบบฟอร์ม

เกี่ยวกบัการยืนยันความเป็นอสิระ 

เนื่องจากการอบรมสื่อสารเร่ือง

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณไม่

เพียงพอและไม่สม ่าเสมอ เช่น 

ไม่ได้จัดปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่

เข้าใจข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

QR1.3 บุคลากรไม่ได้เข้าร่วม 

การอบรมเกี่ยวกบัข้อก าหนด

จรรยาบรรณ 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความรู้

ความสามารถในการปรับปรงุคู่มือการอธบิาย 

การยกตัวอย่างประกอบ 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงช่องทาง 

การสื่อสาร อบรมสมัมนา ตอบค าถาม  

การยกตัวอย่างประกอบ ให้สม ่าเสมอ  

รวมถึงการทดสอบความเข้าใจของบุคลากร 

 

 

 

 

 

• ก าหนดตารางเวลาที่เหมาะสม บันทกึเทปเพื่อ

ดูซ า้หรือเพื่อดูชดเชยหากไม่ได้เข้าฟังการอบรม

สมัมนา 
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QR1.4 เมื่อการเปลี่ยนแปลง

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณไม่ได้มี

การแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบ

อย่างทั่วถึง 

QR1.5 บุคลากรไม่ได้ศึกษาพัฒนา

ความรู้ เกี่ยวกบัข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีที่เป็น

ปัจจุบัน 

QR1.6 กระบวนการประเมนิ 

ความเสี่ยงไม่ได้ระบุถึงข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงช่องทาง 

การสื่อสาร อบรมสมัมนา ตอบค าถาม  

การยกตัวอย่างประกอบ ให้สม ่าเสมอ รวมถึง

การทดสอบความเข้าใจของบุคลากร 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงช่องทาง 

การสื่อสาร อบรมสมัมนา ตอบค าถาม  

การยกตัวอย่างประกอบ ให้สม ่าเสมอ รวมถึง

การทดสอบความเข้าใจของบุคลากร 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงขั้นตอน 

การประเมินความเสี่ยง ให้มีการตรวจสอบจาก

ผู้บังคับบัญชา และ/หรือ หัวหน้าส านักงาน 

QO2. บุคลากรต้อง

ปฏบิัติตามข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณ 

QR2.1 บุคลากรอาจมีส่วนได้เสยี 

ในผลประโยชน์บางอย่าง 

ในบริษัทลูกค้าโดยอาจมี 

การถือหุ้น การด ารงต าแหน่งใน

บริษัทลูกค้า หรือมีความคุ้นเคย

จากการปฏบิัติงานมายาวนาน ท า

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงช่องทาง 

การสื่อสาร อบรมสมัมนา ตอบค าถาม  

การยกตัวอย่างประกอบ ให้ทราบถึง

ความส าคัญและความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นต่อ

วิชาชีพ และส านักงาน มีการสื่อสารให้
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ให้ปฏบิัติหน้าที่โดยขาดความเป็น

อสิระ 

QR2.2 ข้อมูลประกอบการปฏบิัติ

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

บุคลากรได้รับไม่เพียงพอเหมาะสม 

เช่น ไม่ทราบรายชื่อลูกค้าของ

ส านักงานทั้งหมด 

QR2.3 นโยบายที่ก าหนดให้

บุคลากรปฏบิัติตามไม่ครบถ้วน 

เช่น นโยบายการถือครอง

หลักทรัพย์ไม่ได้ก าหนดไปถึง

สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด และ

ใกล้ชิดที่สดุ 

QR2.4 บุคลากรไม่ให้ความส าคัญ

กบัการปฏบิัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณ 

สม ่าเสมอ รวมถึงการทดสอบความเข้าใจของ

บุคลากร 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงช่องทาง 

การสื่อสาร และมีการสื่อสารอย่างสม ่าเสมอ 

เป็นรายปี หรือสื่อสารก่อนเข้าปฏบิัติงานใน 

แต่ละคร้ัง 

 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงช่องทาง 

การสื่อสาร อบรมสมัมนา ตอบค าถาม  

การยกตัวอย่างประกอบ ให้ทราบถึง

ความส าคัญและความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นต่อ

วิชาชีพ และส านักงาน มีการสื่อสารให้สม ่าเสมอ 

รวมถึงการทดสอบความเข้าใจของบุคลากร 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงช่องทาง 

การสื่อสาร อบรมสมัมนา ตอบค าถาม  

การยกตัวอย่างประกอบให้ทราบถึง

ความส าคัญและความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นต่อ
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

วิชาชีพ และส านักงาน มีการสื่อสารให้

สม ่าเสมอ รวมถึงการทดสอบความเข้าใจของ

บุคลากร 

• สร้างค่านิยมการปฏบิัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร 

• ก าหนดเป็นหัวข้อในการประเมินผลงาน

ประจ าปี 

QO3. มีการตอบสนอง

ที่เหมาะสมต่อการฝ่าฝืน 

QR3.1 กระบวนการประเมนิ 

ความเสี่ยงไม่ได้ระบุถึง 

การตอบสนองต่อการฝ่าฝืน 

 

QR3.2 ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับ 

การรายงานเร่ืองร้องเรียน หรือมี

นโยบายแต่ไม่ชัดเจน 

 

 

 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงขั้นตอน

ประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นต่อ

วิชาชีพ และการตอบสนองต่อการฝ่าฝืน  

โดยสื่อสาร อบรมสมัมนา ตอบค าถาม  

การยกตัวอย่างประกอบแก่บุคลากรในส านักงาน 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงขั้นตอน และ

ช่องทางการร้องเรียน จากช่องทางภายในและ

ภายนอกส านักงาน และการรายงานเร่ือง

ร้องเรียนต่อผู้บริหารหรือหัวหน้าส านักงาน 

โดยสื่อสาร อบรมสัมมนา ตอบค าถาม  

การยกตัวอย่างประกอบแก่บุคลากรในส านักงาน 
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QR3.3 ไม่มีการตรวจสอบ 

การปฏบิัติตาม หรือการฝ่าฝืน 

อย่างทนัท่วงท ี

 

 

 

 

 

QR3.4 ไม่มีแนวทางการแก้ไข 

การฝ่าฝืนอย่างทนัท่วงท ีและ

บทลงโทษอย่างเหมาะสมและ

ทนัท่วงท ี

 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ

ข้อร้องเรียนจากช่องทางภายในและภายนอก

ส านักงาน และการปกป้องผู้ร้องเรียน และ 

การรายงานเร่ืองร้องเรียนต่อผู้บริหารหรือ

หัวหน้าส านักงาน 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบวิเคราะห์สาเหตุหรือ

แรงจูงใจการฝ่าฝืน เพื่อปรับปรุงนโยบาย หรือ

แนวทางการปฏบิัติต่อไป 

• มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงแนวทางแก้ไข

การฝ่าฝืนอย่างทนัท่วงท ีและบทลงโทษ  

โดยสื่อสาร อบรมสัมมนา ตอบค าถาม  

การยกตัวอย่างประกอบแก่บุคลากรใน

ส านักงาน 

หมายเหตุ: การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ส านักงานสอบบัญชีควรน าไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและสภาพแวดล้อมของ

ส านักงาน 



 

สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

    66 

 

 

การประเมินความเสีย่งขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้ง  

จัดระดับความเสี่ยงในการจัดการบริหาร โดยพิจารณาจาก 

• โอกาสในการเกดิ (Likelihood) มากน้อยเพียงใด 3 ล าดับ (1 = ต ่า, 2 = ปานกลาง, 3 = สูง) 

• ผลกระทบ (Impact) ถ้าเกดิแล้วกระทบระดับไหน 3 ล าดับ (1 = ต ่า, 2 = ปานกลาง, และ 3 = สงู) 

 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอ
ก
าส
ใน
ก
าร
เก
ดิ
 

สูง 
3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

 

ตวัอย่างที่ 3.3-3 การจัดระดบัความเสีย่งในการจัดการบริหาร 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอ
ก
าส
ใน
ก
าร
เก
ดิ
 

สูง 
3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

 

 

 

 

 

QR1.3 

QR1.1 
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3.4 ควำมซื่อสัตยสุ์จริต (Integrity) 

ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึงมาตรฐานระหว่างประเทศเร่ืองความเป็นอสิระ) 

(“ประมวลจรรยาบรรณ”) ก าหนดหลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สะท้อน

ให้เห็นถึงการรับรู้ ซึ่งความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อส่วนได้เสียสาธารณะ หลักการ

เหล่านี้ก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที่คาดหวังจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  หนึ่งในหลักการพื้ นฐานของ

จรรยาบรรณดังกล่าว คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งหมายถึง ประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา จริงใจใน

ความสมัพันธท์ั้งมวลทั้งทางวิชาชีพและทางธุรกจิ  

ความซื่อสัตย์สุจริต เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อกันอย่างยุติธรรม ความจริงใจ และมีลักษณะนิสัยที่

เข้มแข็ง ในการกระท าอย่างเหมาะสม แม้เมื่อเผชิญกับแรงกดดันให้ปฏิบัติเ ป็นอย่างอื่น หรือเมื่อ 

การกระท าเช่นนั้น อาจมีแนวโน้มท าให้เกดิผลที่ตามมาต่อบุคคลหรือองค์กรในทางลบ 

การกระท าอย่างเหมาะสม เกี่ยวข้องกับการมีจุดยืนอย่างมั่นคง เมื่อเผชิญกับสภาวะล าบากใน  

การตัดสินใจ และสถานการณ์ที่ยาก หรือการโต้แย้งผู้อื่น เมื่อมีเหตุการณ์แวดล้อมที่มีเหตุผลสมควรใน

ลักษณะที่เหมาะสมกบัเหตุการณ์แวดล้อมนั้น  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องรู้กับรายงาน แบบแสดงรายการภาษี การสื่อสาร หรือ

ข้อมูลอื่น ทั้งๆที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรู้หรือเชื่อว่าข้อมูลนั้นประกอบด้วยข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ หรือ 

รายงานที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด ประกอบด้วยรายงานหรือข้อมูลที่จัดท าขึ้นโดยไม่ไตร่ตรอง หรือมีการละเว้น

หรือปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี ซ่ึงการละเว้นหรือปิดบังนั้นอาจท าให้เกดิความเข้าใจผิด 

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเร่ิมตระหนักว่าตนเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้น ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีต้องด าเนินการเพื่อยุติการเกี่ยวข้องกบัข้อมูลนั้น 

3.5 ควำมเทีย่งธรรม (Objectivity) 

ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึงมาตรฐานระหว่างประเทศเร่ืองความเป็นอสิระ) 

(“ประมวลจรรยาบรรณ”) ก าหนดหลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สะท้อน

ให้เห็นถึงการรับรู้   ซึ่งความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อส่วนได้เสียสาธารณะ หลักการ

เหล่านี้ก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที่คาดหวังจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หนึ่งในหลักการพื้ นฐานของ

จรรยาบรรณดังกล่าว คือ ความเที่ยงธรรม  ซึ่งหมายถึง การใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจ  

โดยปราศจากการรอมชอม (Being Compromised) จากอคติ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ

อิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องค์กรเทคโนโลยี หรือปัจจัยอื่น หรือการพึ่งพิงอันเกินควรต่อบุคคล องค์กร 

เทคโนโลยี หรือปัจจัยอื่น  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่ด าเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ถ้าเหตุการณ์แวดล้อมหรือความสัมพันธ์ 

ท าให้เกดิอทิธพิลอนัเกนิควรต่อดุลยพินิจทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมนั้นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
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3.6 ควำมเป็นอิสระ (Independence) 

ส านักงานและบุคลากรต้องมีความเป็นอิสระจากงานที่ให้ความเชื่ อมั่นนั้น อันประกอบด้วย 

ความเป็นอิสระด้านจิตใจ และความเป็นอิสระอันเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ผู้สอบบัญชี

สามารถแสดงข้อสรุป และแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนได้ข้อสรุปโดยไม่ถูกกระทบจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะให้

รอมชอมการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ และใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพได้ 

ความเป็นอิสระเชื่อมโยงกับหลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณ เร่ืองความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์

สจุริต ความเป็นอสิระประกอบด้วย  

(ก) ความเป็นอิสระด้านจิตใจ (Independence of mind) สภาวะจิตใจที่ยอมให้มีการแสดงออกซึ่ง

ข้อสรุป โดยไม่ถูกกระทบจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะให้รอมชอมการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ  

ซึ่งจะท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความเที่ยงธรรม  

และใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพได้ 

(ข)  ความเป็นอิสระอนัเป็นท่ีประจกัษ์ (Independence of Appearance) การหลีกเล่ียงขอ้เท็จจริงและ
เหตุการณ์แวดล้อมต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากจนทาํให้บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรู้และได้ใช้
วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน อาจสรุปว่าความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเท่ียงธรรม หรือการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกของกลุ่มผูป้ฏิบติังานสอบบญัชี หรือ
สมาชิกของกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีใหค้วามเช่ือมัน่นั้นไดถู้กรอมชอม 

ความรบัผิดชอบต่อความเป็นอิสระ – ระดบัส านกังาน 

ส านักงานมีความรับผิดชอบในการพัฒนา การน าไปปฏิบัติ การติดตาม และการบังคับใช้นโยบาย

และวิธีปฏิบัติที่ก าหนดขึ้น เพื่อช่วยให้บุคลากรทุกคนของส านักงานเข้าใจความเป็นอิสระของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี สามารถระบุประเดน็ปัญหาจากการขาดความเป็นอิสระ รวมถึงมีการจัดท าบันทกึการจัดการ

กบัอุปสรรคต่อความเป็นอสิระที่เกดิขึ้น 

ส านักงานต้องก าหนดผู้ รับผิดชอบโดยให้มีอ านาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการพิจารณา

มาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ผู้ รับผิดชอบงานก าหนดขึ้ นในกรณีที่มีผลกระทบของการขาดความเป็นอิสระ  

และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในส านักงานทราบถึงบุคคลดังกล่าวที่พนักงานจะต้องติดต่อเมื่อเกิดประเด็น

ปัญหาด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือความเป็นอสิระที่จ าเป็นต้องมีการปรึกษาหารือเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้ น หากหุ้นส่วนส านักงานหรือพนักงานยังรู้ สึกว่าอุปสรรคต่อความเป็นอิสระนี้ ไม่สามารถแก้ไขหรือ 

ถูกขจัดไปได้กค็วรมีการรายงานต่อไปยังผู้ที่มีอ านาจสงูสดุของส านักงาน 

หากพบว่ามีอุปสรรคต่อความเป็นอิสระกับลูกค้าที่ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส านักงานได้ตัดสินใจ

รับงานนั้น หรือเร่ิมปฏิบัติงานนั้นไปแล้ว การตัดสินใจเช่นนี้ ควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดย

อธิบายถึงรายละเอียดของอุปสรรค และมาตรการป้องกันที่น ามาใช้ในการขจัด หรือลดระดับอุปสรรคต่อ

ความเป็นอสิระให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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ส านักงานต้องก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้พนักงานทุกคนต้องแจ้งให้ส านักงานและหุ้นส่วน

ผู้ รับผิดชอบงานนั้น ๆ ทราบในทันทีที่ได้รู้ ถึงการฝ่าฝืนเร่ืองความเป็นอิสระ เพื่อให้ส านักงานสามารถ

ด าเนินการตามความเหมาะสม และแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้ทันท่วงที พนักงานทุกคนในที่นี้  

หมายรวมถึงหุ้นส่วนอื่นและพนักงานที่ปฏบิัติงาน 

นอกจากนั้น ส านักงานต้องมอบหมายความรับผิดชอบในการเกบ็รักษาและปรับปรุงฐานข้อมูล

รายชื่อลูกค้าทุกรายที่ต้องมีการตรวจสอบความเป็นอิสระให้เป็นปัจจุบัน และมิให้มีการลงทุนในลูกค้า

เหล่านั้น ส าหรับลูกค้าที่เป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนั้น ส านักงานควรมีฐานข้อมูลของกิจการที่

เกี่ยวข้องกนักบัลูกค้าโดยหุ้นส่วนของส านักงานและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องควรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ ได้ 

หากเข้าเกณฑ์ที่เป็นส านักงานเครือข่าย ทุกส านักงานในเครือข่ายต้องมีความเป็นอิสระจากงาน

ให้บริการตรวจสอบ และงานสอบทานลูกค้า หากรายงานตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินลงนามโดยใช้

ชื่อทางการค้าเหมือนกัน มีโครงสร้างที่มีวัตถุประสงค์ในความร่วมมือซึ่งกันและกัน จะถือว่าเป็นส านักงาน

เครือข่าย แม้ว่าส านักงานแต่ละแห่งจะมีสถานภาพทางกฎหมายแยกจากกัน ส านักงานที่เป็นส่วนหนึ่งของ

เครือข่ายต้องมีขั้นตอนและกระบวนการเพิ่มเติม เพื่อที่จะสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่า 

มีความเป็นอสิระ  

แนวทางการจัดการกบัอุปสรรคต่อความเป็นอสิระโดยส านักงาน 

 ก าหนดนโยบายที่ให้หุ้นส่วนของส านักงานและพนักงานทุกคนต้องทบทวนสถานการณ์ต่าง ๆ และแจ้ง

ให้ส านักงานทราบเมื่อพบว่าอาจมีปัญหาต่อความเป็นอสิระเกดิขึ้น 

 ระบุและก าหนดมาตรการป้องกัน วิธีการปฏิบัติ และกระบวนการในการจัดการกับอุปสรรคต่อความ

เป็นอสิระอย่างเหมาะสม 

 การเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในการให้ค าปรึกษาหารือโดยผู้ รับผิดชอบ เพื่อช่วยป้องกันหรือระบุ

ประเดน็ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอสิระที่อาจเกดิขึ้น 

 จัดให้มีการให้การปรึกษาหารือเพิ่มเติมหากจ าเป็น 

 ถอนตัวจากงาน หรือยุติความสมัพันธก์บัลูกค้า หรือปรับเปลี่ยนขอบเขตงานให้บริการ 

 บันทกึกระบวนการและผลการแก้ไขอุปสรรคต่อความเป็นอสิระไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร 

 จัดให้มีบทลงโทษส าหรับหุ้นส่วนและพนักงานที่ไม่ปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 

ความรบัผิดชอบต่อความเป็นอิสระ – ระดบัหุน้ส่วนส านกังานและพนกังาน 

บุคลากรของส านักงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและข้อบังคับเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณของส านักงาน สมาชิกทุกคนของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเป็นอิสระทั้งด้านจิตใจและการ

กระท าในการปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้า ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานต่อบุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อ

จัดการผลกระทบที่ส านักงานอาจได้รับหากพบว่าอาจมีอุปสรรคต่อความเป็นอสิระเกดิขึ้น 
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ภาพที่ 3-3 การจัดท าหนังสอืยืนยันความเป็นอสิระและการรักษาความลับ 

ส านักงานต้องได้รับหนังสือยืนยันความเป็นอิสระที่เป็นลายลักษณ์อักษร (ตัวอย่างที่ 3.16.1)  

ของหุ้นส่วนและพนักงานทุกคนตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ซึ่งอาจ

อยู่ในรูปของกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืนยันว่าหุ้นส่วนและพนักงานเข้าใจและได้ปฏิบัติตาม

นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระของส านักงาน โดยส านักงานควรมีการก าหนดวันที่ที่ ชัดเจน

ให้บุคลากรยืนยันความเป็นอิสระและส่งคืนหนังสือยืนยันความเป็นอิสระ และเมื่อส านักงานได้รับหนังสือ

ยืนยันความเป็นอิสระจากพนักงานแล้ว ส านักงานควรจัดให้มีการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ

ยืนยันความเป็นอสิระด้วย 

ในกรณีที่ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน หรือกลุ่มกิจการที่มีผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจ านวนมาก 

ส านักงานควรก าหนดในแนวการสอบบัญชี (Audit Program) ว่าให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคน (รวมถึง

หุ้นส่วน ผู้สอบทานคุณภาพงาน ที่ปรึกษา และผู้ เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย) ยืนยัน 

ความเป็นอิสระในหนังสือยืนยันความเป็นอิสระรายบุคคลเฉพาะบริษัท (ตัวอย่างที่ 3.16.2) และให้

รวบรวมหนังสอืยืนยันดังกล่าวไว้ในแฟ้มกระดาษท าการของแต่ละช่วงที่ปฏบิัติงาน 

มาตรการขจัดหรือลดอุปสรรคต่อความเป็นอสิระให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อาจมีดังต่อไปนี้  

 ไม่ให้พนักงานที่มีปัญหาด้านความเป็นอสิระปฏบิัติงานในงานนั้น 

 ให้พนักงานถอนการลงทุนหรือการมีส่วนได้เสยีในกจิการของลูกค้า 
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 ไม่ให้สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ขาดความเป็นอิสระต่อลูกค้า มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส าคัญ 

อนัเกี่ยวข้องกบังานบริการซึ่งท าให้กบัลูกค้ารายนั้น 

 ให้หุ้นส่วนหรือพนักงานอื่นสอบทานงานเพิ่มเติม 

ประเภทของอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ 

ประเภท ความหมาย ตัวอย่าง 

1. การมีผลประโยชน์

ส่วนตน (Self-Interest) 

 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจาก

ผลประโยชน์ทางด้านการเงินหรือ

ผลประโยชน์อื่นที่มีอิทธพิลต่อผู้สอบ

บัญชีในทางที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้

ดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือพฤติกรรม

ในทางที่ไม่เหมาะสม 

 

• การมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่

ให้ความเชื่อมั่น มีผลประโยชน์

โดยตรงในทางการเงินในกจิการ

ของลูกค้าที่ให้บริการ  หรือมี

ความสัมพันธท์างธุรกจิที่ใกล้ชิด

อย่างมีนัยส าคัญกบัลูกค้ารายใด 

รายหนึ่งที่ให้บริการ 

• ส านักงานของผู้ให้บริการงาน 

สอบบัญชีมีรายได้ค่าบริการ 

ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบัรายได้ค่าบริการ

ทั้งหมดจากลูกค้ารายใดรายหนึ่ง 

• ส านักงานของผู้ให้บริการงาน 

สอบบัญชีมีความวิตกกังวลที่จะ

สญูเสียลูกค้าที่ส าคัญรายใด 

รายหนึ่ง 

2. การสอบทานผลงาน

ตนเอง(Self-Review) 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการที่

ผู้สอบบัญชีประเมินผลงานที่เกดิจาก

การใช้ดุลยพินิจหรือการให้บริการ

ทางวิชาชีพของตนเองในอดีต หรือ

ของบุคคลอื่นที่อยู่ในส านักงานหรือ

องค์กรเดียวกนักบัตน ซึ่งการให้บริการ

ในปัจจุบันของผู้สอบบัญชีต้องอาศัย

ผลงานในอดีตดังกล่าว 

• ส านักงานของผู้ให้บริการงาน 

สอบบัญชีออกรายงานการให้ 

ความเชื่อมั่นในประสิทธผิล 

การด าเนินงานเกี่ยวกบัระบบข้อมูล

หรือรายงานทางการเงิน หลังจากที่

ส านักงานได้วางระบบข้อมูลหรือ

รายงานทางการเงินให้ และลูกค้า 

ได้น าระบบที่วางไว้ไปใช้ปฏบิัติ 

• ส านักงานเป็นผู้ให้บริการจัดท า

ข้อมูลทางการเงินให้แก่ลูกค้า และ

เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูล

ทางการเงินและให้ความเชื่อมั่นต่อ

ข้อมูลทางการเงินดังกล่าวด้วย 
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ประเภท ความหมาย ตัวอย่าง 

• สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่

ให้บริการความเชื่อมั่น มีต าแหน่ง

หรือเพิ่งได้รับต าแหน่งเป็น

กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของกจิการ

ของลูกค้า หรือต าแหน่งที่มีอ านาจ      

ในการตัดสนิใจอย่างเป็นสาระส าคัญ 

ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อเนื้อหา

ของงานให้บริการความเชื่อมั่นของ

ส านักงาน 

• ส านักงานของผู้ให้บริการงาน    

สอบบัญชีให้บริการอื่นแก่ลูกค้า   

ซึ่งบริการดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรง

ต่อเนื้อหาของงานให้บริการ 

ความเชื่อมั่นของส านักงาน 

3. การเป็นผู้ให้ 

การสนับสนุน (Advocacy) 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้นจากการที่

ผู้สอบบัญชีสนับสนุนลูกค้ารายใด     

รายหนึ่งจนไม่สามารถอยู่ในฐานะ        

ที่ปฏบิัติงานได้ด้วยความเที่ยงธรรม 

• ส านักงานของผู้ให้บริการงานสอบบัญชี

ให้การสนับสนุนการเสนอขายหุ้น

ของลูกค้างานสอบบัญชี 

• ผู้สอบบัญชีปฏบิัติงานในลักษณะที่

เป็นผู้สนับสนุนในฐานะตัวแทนของ

ลูกค้าในการด าเนินคดีหรือข้อพิพาท                     

กบับุคคลที่สาม 

4. ความคุ้นเคยสนิทสนม 

(Familiarity) 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจาก

ความสัมพันธท์ี่ยาวนานหรือใกล้ชิด 

จนท าให้ผู้สอบบัญชีเกดิความเหน็อก

เหน็ใจในผลประโยชน์หรือง่ายต่อ             

การยอมรับในผลงานของบุคคล 

ที่ตนมีความใกล้ชิดสนิทสนม 

• สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

มีสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิก

ครอบครัวที่ใกล้ชิด ที่ด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของ

ลูกค้า หรืออยู่ในต าแหน่งที่มีอทิธพิล

อย่างมีนัยส าคัญต่อเนื้อหาของ 

งานให้บริการความเชื่อมั่นของ

ส านักงาน 

• การมีกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือ

ลูกจ้างของกจิการที่รับบริการ

วิชาชีพ ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่มี

อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกบั
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ประเภท ความหมาย ตัวอย่าง 

เนื้อหาของงานบริการวิชาชีพ เพิ่ง

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหุ้นส่วนของ

ส านักงานของผู้ให้บริการงานสอบบัญชี 

• การรับของขวัญหรือรับการปฏบิัติ 

ที่เกนิสมควรจากลูกค้า 

• การมีเจ้าหน้าที่อาวุโสของส านักงาน 

สอบบัญชีที่มีความสัมพันธ์อนั

ยาวนานกบัลูกค้าที่ให้บริการ 

ความเชื่อมั่น 

 

 

 

5. การถูกข่มขู่คุกคาม 

(Intimidation) 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจาก 

ผู้สอบบัญชีถูกกดีขวางใน 

การปฏบิัติงานอย่างเที่ยงธรรม 

เนื่องจากความกดดันไม่ว่าจะเกดิขึ้น

จริง หรือเป็นที่เข้าใจด้วยตนเอง 

รวมถึงการใช้ความพยายามต่างๆ  

ที่เกนิควร เพื่อให้มีอิทธพิลต่อ 

ผู้สอบบัญชี 

• ส านักงานของผู้ให้บริการงานสอบบัญชี

ถูกข่มขู่จากลูกค้าที่ใช้บริการ          

ในการยกเลิกงานบริการวิชาชีพ 

หรืองานบริการอื่น 

• ส านักงานของผู้ให้บริการ 

งานสอบบัญชีถูกกดดันจากลูกค้า

ให้ลดขอบเขตการปฏบิัติงาน

อย่างไม่เหมาะสม เพื่อลดค่าบริการ 

ทางวิชาชีพ 

• ผู้สอบบัญชีมีความรู้สกึกดดัน         

ในการให้ความเหน็ที่ไม่สอดคล้อง

กบัดุลยพินิจกบัเจ้าหน้าที่ของลูกค้า 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของลูกค้ามี

ความรู้  ความช านาญที่เหนือกว่าตน

ในเรื่องที่ก าลังพิจารณา 

3.7 ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเอำใจใส่ทำงวิชำชีพ (Professional Competence and 

Due Care) 

ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึงมาตรฐานระหว่างประเทศเร่ืองความเป็น

อิสระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”) ก าหนดหลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้   ซึ่งความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อส่วนได้เสียสาธารณะ 
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หลักการเหล่านี้ ก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที่คาดหวังจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หนึ่งในหลักการ

พื้นฐานจรรยาบรรณดังกล่าว คือ ความรู้  ความสามารถ และความเอาใจใส่ทางวิชาชีพ ซึ่งหมายถึง มีและรักษาไว้

ซึ่งความรู้  และทกัษะทางวิชาชีพในระดับที่รับรองได้ว่าลูกค้าหรือองค์กรผู้ ว่าจ้างได้รับบริการทางวิชาชีพที่

ถึงพร้อมด้วยเทคนิคการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องล่าสุด และปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความเอาใจใสใ่ห้เป็นไปตามเทคนิคการปฏบิัติงาน และมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  

การให้บริการลูกค้าและองค์กรผู้ ว่าจ้างด้วยความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพต้องใช้ดุลยพินิจที่ดีใน

การใช้ความรู้  และทักษะทางวิชาชีพในการด าเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ  และการรักษาไว้ซึ่ งความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพ ต้องการให้ตระหนักรู้ อย่างต่อเนื่องและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา  

ทางเทคนิค ทางวิชาชีพ ทางธุรกิจ และทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง  

ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการอย่างมีความช านาญใน

สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ และการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ

ในการปฏบิัติตามข้อก าหนดของงานที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวังรอบคอบ ครบถ้วน และทนัต่อเวลา 

3.8 กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality) 

หุ้นส่วนส านักงานและพนักงานทุกคนต้องป้องกันและรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานก ากบัดูแล นโยบายของส านักงาน และข้อตกลงกบัลูกค้า  

ส านักงานควรแต่งตั้งให้มีผู้ รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ การปฏิบัติตาม และการบังคับใช้

ในเร่ืองของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ภายใต้การควบคุมของส านักงาน และรับผิดชอบต่อการรักษา

ความลับของลูกค้า บุคคลที่รับผิดชอบนั้นเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับลูกค้า 

บุคลากรทุกคนในส านักงานต้องเข้าใจ และต้องรับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงานที่

เกี่ยวกับการรักษาความลับ ส านักงานควรแจ้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับ

เกี่ยวกับการรักษาความลับ ที่ระบุในคู่มือการควบคุมคุณภาพของส านักงาน หรือเอกสารอื่น เช่น เอกสาร

การอบรมภายในส านักงาน และให้ความรู้แก่หุ้นส่วนส านักงานและพนักงานทุกคนเกี่ยวกับข้อก าหนด 

ประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นส่วนตัวและการเกบ็รักษาความลับของลูกค้า 

ส านักงานควรก าหนดให้พนักงานทุกคนจัดท าหนังสือยืนยันในเร่ืองการรักษาความลับ ตั้งแต่เร่ิม 

จ้างงานและทุกปีเพื่อเป็นการเตือนความจ าเกี่ยวกับข้อก าหนดดังกล่าว ซึ่งหนังสือยืนยันดังกล่าวอาจจัดท า

เป็นฉบับเดียวกันกับหนังสือยืนยันความเป็นอิสระของพนักงานกไ็ด้ (ตัวอย่างที่ 3.16.1) กรณีที่ส านักงานจ้าง

บุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน เช่น ผู้สอบทานคุณภาพงาน ที่ปรึกษาส านักงานต้องให้บุคคลเหล่านั้นท าหนังสือ

ยืนยันในเรื่องการรักษาความลับเช่นกนั 

ข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลส่วนตัวอื่นที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชีควรจะถูกใช้ หรือ

เปิดเผยตามวัตถุประสงค์ของการเกบ็ข้อมูลเท่านั้น โดยก าหนดไม่ให้ใช้ข้อมูลความลับของลูกค้าเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง 
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ส านักงานอาจพิจารณาให้หุ้นส่วนส านักงานหรือพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของส านักงาน

ได้เท่าที่จ าเป็น เช่น ใช้ระบบการป้องกันการบุกรุก (Firewall) และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

และแฟ้มงาน หรือการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรในส านักงาน 

ส านักงานควรก าหนดนโยบายการเกบ็รักษาเอกสารภายในและภายนอกของส านักงาน การใช้งาน

เทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านระบบการป้องกันการบุกรุกเครือข่ายของส านักงาน การใช้ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟแวร์ของพนักงานในส านักงาน การโอนถ่ายและจัดเกบ็ข้อมูลที่ถูกออกแบบมาให้เกบ็รักษา บันทึก 

และกู้ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนโยบายการป้องกันข้อมูลจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งจากภายใน

และภายนอกส านักงาน 

3.9 พฤติกรรมทำงวิชำชีพ (Professional Behavior) 

หลักการที่ส าคัญคือ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด ประพฤติตนในลักษณะที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในกจิกรรมทั้งมวลทั้งทางวิชาชีพและความสัมพันธท์างธุรกจิ และหลีกเล่ียงการกระท าใด  ๆ  

ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรู้หรือควรรู้ ว่าอาจท าให้เกดิความเสื่อมเสยีเกยีรติศักด์ิแห่งวิชาชีพบัญชี รับผิดชอบ

ต่อผู้ รับบริการ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีปฏบิัติหน้าที่ให้ 

3.10 ควำมโปร่งใส (Transparency) 

หมายถึง การแสดงภาพลักษณ์ให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ และ 

มาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเทจ็จริง หรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ง

สามารถติดตามตรวจสอบได้ 

3.11 ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of interest) 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อหุ้นส่วนหรือพนักงาน

ของส านักงานเป็นตัวแทนของลูกค้าสองราย รายหนึ่งเป็นผู้ซื้ อ และอีกรายหนึ่งเป็นผู้ขายในรายการค้า

เดียวกัน หรือให้ความช่วยเหลือในการหาพนักงานระดับอาวุโส เพื่ อไปท างานในบริษัทของลูกค้า โดยมีคู่

สมรสของบุคลากรในส านักงานเป็นผู้สมัครงานในบริษัทนั้น 

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ หุ้นส่วนส านักงานและพนักงานต้องไม่มีผลประโยชน์ อิทธิพลหรือ

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าใด ๆ ซึ่งจะลดทอนการใช้ดุลยพินิจหรือความเที่ยงธรรมของ               

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์– ระดบัส านกังาน 

ส านักงานต้องก าหนดกระบวนการที่ เหมาะสม เพื่ อให้บุคลากรน าไปปฏิบัติเมื่ อเกิดความขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ขึ้ น และต้องมีการมอบหมายผู้ มีอ านาจในการตัดสินใจ เพื่ อแก้ไขความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกดิขึ้น กระบวนการต่าง ๆ อาจรวมถึง 
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 วางแผนมาตรการป้องกนัเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้น 

 พิจารณาและจัดให้มีมาตรการที่สามารถท าให้พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือปกป้อง

ข้อมูลที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้า 

 จัดท าเอกสารบันทกึอย่างเหมาะสมเกี่ยวกบัมาตรฐานป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ

บันทกึขั้นตอนการตัดสนิใจ การน ามาตรการไปใช้ และการให้ค าแนะน า  

 ปฏิเสธ หรือหยุดให้บริการงานสอบบัญชี หรือการกระท าใดๆ  ที่ เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

 ก ากบัดูแลและจัดให้มีบทลงโทษส าหรับหุ้นส่วนส านักงาน และพนักงานที่ไม่ปฏบิัติตามข้อบังคับ           

ที่เกี่ยวข้องกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ส านักงานควรมีนโยบายเกี่ยวกับงานบริการต้องห้าม และมีวิธีปฏิบัติในการอนุมัติงานบริการอื่น  

โดยก าหนดแนวปฏบิัติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 ก่อนการตอบรับงานให้บริการอื่น ๆ  นอกเหนือจากงานตรวจสอบแก่ลูกค้า ผู้รับงานต้องขออนุมัติจาก

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน  

 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานต้องตรวจสอบงานบริการอื่นกับสรุปงานบริการต้องห้าม เพื่อพิจารณา

การอนุมัติการรับงาน 

 ผู้ปฏบิัติงานต้องบันทกึการอนุมัติการรับงานในกระดาษท าการ 

ในกรณีที่เป็นส านักงานเครือข่าย ส านักงานควรมีแนวปฏิบัติเพื่อให้บริษัทในเครือข่ายแจ้งข้อมูลงาน

บริการอื่น ๆ ก่อนรับงาน หรือข้อมูลงานบริการอื่น ๆ ที่บริษัทในเครือข่ายให้บริการอยู่ในปัจจุบันใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ก าหนดให้บริษัทในเครือข่ายแจ้งข้อมูลรายไตรมาส หรืออาจพิจารณาสอบถาม

ข้อมูลทางอเีมลเพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณาผลกระทบ และด าเนินการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์– ระดบัหุน้ส่วนส านกังานและพนกังาน 

หุ้นส่วนส านักงานและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่ อประโยชน์ ส่วนตน และต้อง  

ไม่ปฏบิัติงานอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจกระทบต่อความเป็นอสิระของส านักงาน 

หุ้นส่วนส านักงานและพนักงานต้องระบุสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบตามนโยบายของส านักงาน และปรึกษาหารือเกี่ยวกับ

สถานการณ์ดังกล่าวกับผู้ รับผิดชอบในเร่ืองข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณของส านักงาน เพื่อจะได้สามารถ

ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม หรืออาจต้องหลีกเล่ียงการให้บริการลูกค้าหากมี 

ความจ าเป็น 

เมื่อใดกต็ามที่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น หุ้นส่วนส านักงานและพนักงาน

ไม่ควรปฏิบัติงาน หรือให้ค าปรึกษากับลูกค้าจนกว่าจะได้ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของ

เหตุการณ์นั้นอย่างรอบคอบแล้ว ข้อสรุปต่าง  ๆ ควรได้รับความเห็นชอบจากผู้ ที่ รับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณภายในส านักงานก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการ

สื่อสารที่เหมาะสมแล้ว 
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ถ้าหุ้นส่วนส านักงาน หรือพนักงานรับรู้ถึงการกระท าทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาของผู้อื่นในส านักงาน ซ่ึง

ขัดต่อนโยบายของส านักงาน ควรแจ้งเร่ืองนั้นต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณภายในส านักงาน

ทนัท ีและหากเร่ืองนั้นไม่ได้รับการจัดการจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านจรรณยาบรรณ ควรส่งเร่ืองต่อไปให้ผู้มี

อ านาจสงูสดุในส านักงาน 

3.12 มำตรฐำนในกำรปฏบิัติงำน 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบิัติตามหลักการพื้นฐานเร่ืองความรู้  ความสามารถ และความเอาใจใส่

ทางวิชาชีพ (การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน) ในการปฏิบัติตามหลักการพื้ นฐานดังกล่าวผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีต้องท าตามข้ันตอนที่สมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่อยู่ภายใต้ 

การก ากับดูแลของตนได้รับการฝึกอบรมและการก ากับดูแลที่ เหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องท าให้

ลูกค้า องค์กรผู้ ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ ใช้บริการทางวิชาชีพหรือกิจกรรมทางวิชาชีพของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีตระหนักถึงข้อจ ากดัที่มีอยู่ในการให้บริการหรือกจิกรรม 

3.13 กำรแจง้เบำะแสและกำรรับเรื่องรอ้งเรียน 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพิจารณาก าหนดวิธีการตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดอาจอนุญาตให้มีการรายงานโดยไม่ระบุตัวตนผ่านช่องทางที่ก าหนด  

โดยการพิจารณาสภาพแวดล้อมในการท างานภายในส านักงานและสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่ามีกระบวนการเพื่ออ านวยความสะดวกและจัดการข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนทั้ง

ภายในและภายนอกหรือไม่ 

การพิจารณาการเปิดเผยเร่ืองนั้นๆ ที่ขึ้นอยู่กบัปัจจัยภายนอก เช่น  

• มีหน่วยงานที่มีอ านาจที่เหมาะสมที่สามารถรับข้อมูลได้และมีการสอบสวนและด าเนินการเร่ืองนั้น

ต่อไปหรือไม่ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจที่เหมาะสมขึ้นอยู่กบัลักษณะของเร่ืองนั้น ตัวอย่างเช่น ใน

กรณีที่มีรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการทุจริต หน่วยงานที่มี

อ านาจที่เหมาะสมจะเป็นส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือใน

กรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่มีอ านาจที่เหมาะสมจะเป็น

หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

• มีการป้องกันที่เข้มแขง็และน่าเชื่อถือจากความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือความรับผิดทาง

วิชาชีพ หรือการตอบโต้ โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ เช่น ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับเร่ืองการ

แจ้งเบาะแสการกระท าผิด เป็นต้น 

• มีอุปสรรคที่เกดิขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางกายภาพของผู้ประกอบวิชาชีพหรือ

บุคคลอื่น 
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3.14 บทลงโทษ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ อาจส่งผลให้เกิดค่าปรับ การถูกด าเนินคดี หรือผลที่

ตามมาอื่นกบัลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน ที่ส าคัญคือ การไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประโยชน์สาธารณะในด้านความเสียหายอย่างมาก

ต่อนักลงทุน เจ้าหนี้  พนักงาน หรือสาธารณชน เพื่อวัตถุประสงค์ในหมวดนี้  การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับที่ท าให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เป็นเรื่องหนึ่งที่ท าให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์อย่างร้ายแรง

ต่อฝ่ายต่าง ๆ ในทางการเงินหรือที่มิใช่ทางการเงิน ตัวอย่างรวมถึง การกระท าผิดโดยการทุจริตที่มีผลต่อ 

การขาดทุนทางการเงินอย่างมีสาระส าคัญของผู้ลงทุน และการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

ที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพหรือความปลอดภัยของพนักงาน หรือสาธารณชน  

การก าหนดบทลงโทษต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงานโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ผู้ที่ท าเช่นนั้นซ ้าหลายคร้ัง ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการพิจารณากรณีต่าง ๆ ที่  

ผลจากกระบวนการติดตามผลชี้ ให้เห็นว่ารายงานอาจไม่เหมาะสม หรือมีการละเว้นวิธีปฏิบัติในระหว่าง 

การปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีปฏิบัติดังกล่าวต้องก าหนดให้ส านักงานพิจารณาว่าต้องด าเนินการต่อไปอย่างไร

จึงจะเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาว่า  

ต้องขอค าแนะน าจากฝ่ายกฎหมายหรือไม่ 

3.15 ตัวอย่ำงเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง  

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้อก าหนดโษฯจรรยาบรรณ มีดังนี้  

ตวัอย่างท่ี 3.15.1 หนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระและการรกัษาความลบัประจ าปี  

ตวัอย่างท่ี 3.15.2 หนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระรายบุคคลเฉพาะบริษทั 

ตวัอย่างท่ี 3.15.3 แบบฟอรม์ยืนยนัการรกัษาความลบัลูกคา้ (ลงชื่อรบัรองก่อนลาออกจากงาน) 

ตวัอย่างท่ี 3.15.4 แบบฟอรม์การปฏิบติังานในองคก์รอื่นของพนกังานและบุคคลที่เกีย่วขอ้ง 

ตวัอย่างท่ี 3.15.5 ทะเบียนการถือครองหลกัทรพัยข์องพนกังานและบุคคลที่เกีย่วขอ้ง 
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ตวัอย่างท่ี 3.15 .1 หนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระและการรกัษาความลบัประจ าปี 

 

หนังสอืยืนยนัความเป็นอสิระและการรักษาความลับ ประจ าปี พ.ศ................... 

 

ความเป็นอิสระ 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามนโยบายและวธิปีฏบัิติของส านกังานในเรื่องความเป็นอสิระ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติ

ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 ในหมวด 110 หลักการ

พื้นฐาน หมวดย่อย 112 ความเที่ยงธรรม ดังนี้  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักการพื้ นฐานเรื่องความเที่ยงธรรม ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกจิ โดยปราศจากการรอมชอมจาก 

(ก)  อคติ 

(ข)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หรือ 

(ค)  อิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องค์กร เทคโนโลยี หรือปัจจัยอื่น หรือการพึ่งพิงอันเกินควรต่อบุคคล 

องคก์ร เทคโนโลยี หรือปัจจัยอื่น 

 

การรกัษาความลบั 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงานในเรื่องการรักษาความลับ และข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 ในหมวด 110  

หมวดย่อย 114 การรักษาความลับ  

ให้ความส าคัญกบัความลับของข้อมูลที่ได้มาจากความสัมพันธท์างวิชาชีพและทางธุรกจิ ดังนั้น จึงไม่พึงเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ มีอ านาจอย่างถูกต้องและเฉพาะเจาะจง เว้นแต่      

เป็นการเปิดเผยตามสิทธิทางกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพ หรือเป็นหน้าที่ที่ต้องเปิดเผย หรือไม่น า ข้อมูล

ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลที่สาม 

 

 

 

ยกเว้นประเดน็ที่กระทบต่อความเป็นอสิระและการรักษาความลับตามเอกสารแนบ ก.  

 

ข้าพเจ้าได้อ่าน ท าความเข้าใจ และขอรับรองว่า ข้อมูลที่ให้ข้างต้นเป็นความจริง 

 

 

ลงนาม   _______________________________________ 

ชื่อ-สกุล _______________________________________  

ต าแหน่ง _______________________________________ 

ฝ่าย __________________________________________ 

วันที่ __________________________________________ 
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ตวัอย่างท่ี 3.15.1 หนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระและการรกัษาความลบัประจ าปี (ต่อ) 

 

      เอกสารแนบ ก. 

 

• ประเดน็กระทบต่อความเป็นอสิระ 

รายละเอยีด สาเหตุที่อาจท าให้กระทบต่อ 

ความเป็นอสิระ 

มาตรการป้องกนัผลกระทบหรือ 

วิธกีารขจัดผลกระทบต่อความเป็นอสิระ 

   

   

   

 

• ประเดน็กระทบต่อการรักษาความลับ 

รายละเอยีด สาเหตุที่อาจท าให้กระทบต่อ  

การรักษาความลับ 

มาตรการป้องกนัผลกระทบหรือ 

วิธกีารขจัดผลกระทบต่อการรักษา

ความลับ 
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ตวัอย่างท่ี 3.15.2 หนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระรายบุคคลเฉพาะบริษทั 

 

หนังสอืยืนยนัความเป็นอสิระรายบุคคลเฉพาะบริษัท 

 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงาน ในเรื่ องความเป็นอิสระของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดย  

สภาวิชาชีพบัญชี ต่อบริษัท……………….. (“บริษัท”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) ส าหรับสิ้นรอบปีบัญชี

................ ซึ่งรวมถึงในเรื่องดังต่อไปนี้  

1. ข้าพเจ้า ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด ยืนยันว่าไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมที่มีสาระส าคัญในบริษัทหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท (ถ้ามี) 

2. ข้าพเจ้า ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สดุ ยืนยันว่าไม่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบและภายในระยะเวลา 6 เดือน

หลังจากเสรจ็สิ้นการตรวจสอบบริษัท 

3. ข้าพเจ้า ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด ยืนยันว่าไม่มีเงินให้กู้ยืมหรือเงินกู้ยืมจากบริษัทหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) รวมถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารส าคัญ และกรรมการของบริษัทหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัดังกล่าว (โดยที่บริษัทหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่อ้างองิดังกล่าวไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน) 

4. ข้าพเจ้า ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด ยืนยันว่าไม่มีเงินฝาก บัญชีซื้ อขายหลักทรัพย์ หรือ

กรมธรรม์กับบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) ซึ่งไ ม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าตามปกติของ 

การด าเนินธุรกจิ 

5. ข้าพเจ้า ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด ยืนยันว่าไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินในกิจการร่วมค้า  

หรือไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) รวมถึงผู้บ ริหารส าคัญ 

กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัดังกล่าว  

6. ข้าพเจ้าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท  

(ถ้ามี) ที่มีอทิธพิลโดยตรงอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

7. ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดของข้าพเจ้า ยืนยันว่าไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

ในต าแหน่งอื่นของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) ที่มีอิทธิพลโดยตรงอย่างมีสาระส าคัญต่อ 

งบการเงิน  

8. ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) ในระหว่างที่ข้าพเจ้าปฏบัิติงาน

ตรวจสอบให้ 

9. ข้าพเจ้าไม่รับของขวัญหรือการรับรองจากบริษัท หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) ในจ านวนที่มีมูลค่า

เกนิ …………….. บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการรับค่าตอบแทนจากการให้บริการวิชาชีพ 
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ตวัอย่างท่ี 3.15.2 หนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระรายบุคคลเฉพาะบริษทั (ต่อ) 

10. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าหากข้าพเจ้าได้รับข้อเสนอ หรือมีความประสงค์ไปเป็นพนักงานของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

ของบริษัท (ถ้ามี) ข้าพเจ้าจะหยุดการปฏบัิติงานและด าเนินการแจ้งให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานทราบโดยทนัท ี

หมายเหตุ: 

- ครอบครัวที่ใกล้ชิด (Close Family) หมายถึง บิดา มารดา บุตรธิดา หรือพี่น้อง ผู้ซึ่งไม่ใช่สมาชิกครอบครัวที่

ใกล้ชิดที่สดุ 

- ครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สดุ (Immediate Family) หมายถึง คู่สมรสหรือเทยีบเท่า หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ 

 

 

 

 

 

ลงนาม   _________________________ 

ชื่อ-สกุล _________________________  

ต าแหน่ง _________________________ 

ฝ่าย _____________________________ 

วันที่ _____________________________ 
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ตวัอย่างท่ี 3.15.3 แบบฟอรม์ยืนยนัการรกัษาความลบัลูกคา้ (ลงชื่อรบัรองก่อนลาออกจากงาน) 

ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมปฏิบัติงานกบัส านักงานฯ 

ตั้งแต่วันที่ _________ ถึงวันที่_________ นั้น ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองต่อส านักงานฯ ว่า  

1. ข้าพเจ้าจะใช้ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้รับระหว่างการปฏบิัติงานตาม

วัตถุประสงค์ในการให้บริการตรวจสอบระหว่างวันที่เข้าร่วมปฏบิัติงานกบัส านักงานฯ ดังกล่าว

ข้างต้นเท่านั้น และ  

2. ข้าพเจ้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของกจิการซึ่งตนได้มาในระหว่างการปฏบิัติงาน และ  

3. ข้าพเจ้าจะไม่น าความลับของกจิการที่ตนได้มาระหว่างที่ปฏบิัติงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

บุคคลที่สาม  

ชื่อพนักงาน _________________________________ 

วันที่มีผลลาออกจากงาน ___________________ 

วันที่ลงชื่อรับรอง ________________  
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ตวัอย่างท่ี 3.15.4 แบบฟอรม์การปฏิบติังานในองคก์รอื่นของพนกังานและบุคคลที่เกีย่วขอ้ง 

 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ ________________ 

ชื่อ-นามสกุลพนักงาน ________________ 

 

ชื่อ-นามสกุล ความสมัพันธ ์ บริษัท/ 

หน่วยงานที่

ปฏบัิติงาน 

ต าแหน่ง วันที่เริ่ม

ปฏบัิติงาน 

วันที่สิ้นสดุ 

การปฏบัิติงาน 

      

      

      

 

หมายเหต:ุ 

- ครอบครัวที่ใกล้ชิด (Close Family) หมายถึง บิดา มารดา บุตรธิดา หรือพี่น้อง ผู้ซึ่งไม่ใช่สมาชิกครอบครัวที่

ใกล้ชิดที่สดุ 

- ครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สดุ (Immediate Family) หมายถึง คู่สมรสหรือเทยีบเท่า หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

    85 

 

 

ตวัอย่างท่ี 3.15.5 ทะเบียนการถือครองหลกัทรพัยข์องพนกังานและบุคคลที่เกีย่วขอ้ง 

 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ ________________ 

ชื่อ-นามสกุลพนักงาน ________________ 

รายงาน ณ วันที่ ________________ 

 

ชื่อหลักทรัพย์ ประเภท

หลักทรัพย์ 

ถือโดยตนเอง

และ Immediate 

Family 

ถือโดย Close 

Family 

จ านวน

หลักทรัพย์ 

หมายเหตุ 

      

      

      

 

หมายเหต:ุ 

- ครอบครัวที่ใกล้ชิด (Close Family) หมายถึง บิดา มารดา บุตรธิดา หรือพี่น้อง ผู้ซึ่งไม่ใช่สมาชิกครอบครัวที่

ใกล้ชิดที่สดุ 

- ครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สดุ (Immediate Family) หมายถึง คู่สมรสหรือเทยีบเท่า หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ 
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การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะนั้น เป็นส่วนส าคัญ

ส าหรับงานสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่น  

4.1 ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ ฉบับที ่1 

มาตรฐานที่อา้งอิง ย่อหนา้ที่ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1  30 ก67-ก74 

ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ ที่กล่าวถึงการตอบรับงานและการคงไว้ 

ซึ่งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

(ก) ส านักงานต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการพิจารณาการตอบรับงานหรือการคงไว้ 

ซึ่งความสมัพันธก์บัลูกค้าหรืองานที่มีลักษณะเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กบั 

(1)  สารสนเทศที่ได้รับเกี่ยวกับลักษณะและสถานการณ์ของงาน และความซื่อสัตย์ และคุณค่า

ทางจริยธรรมของลูกค้า (รวมถึงผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล หากเหมาะสม) ว่ามี 

ความเพียงพอ ที่จะสนับสนุนการตัดสนิใจเหล่านั้น และ  

(2)  ความสามารถของส านักงานที่จะปฏบิัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

(ข) การจัดล าดับความส าคัญด้านการเงินและด้านการด าเนินงานของส านักงานไม่น าไปสู่ 

การตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมว่าจะตอบรับงานหรือคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่มี

ลักษณะเฉพาะหรือไม่  

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัตามมาตรฐาน  

ลกัษณะและสถานการณข์องงานและความซ่ือสตัยแ์ละคุณค่าทางจริยธรรมของลูกคา้ตามขอ้ ก(1)  

สารสนเทศที่ได้รับเกี่ยวกบัลักษณะและสถานการณ์ของงานอาจรวมถึง 

•  อุตสาหกรรมของกจิการที่กจิการด าเนินงานและปัจจัยด้านข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

•  ลักษณะของกิจการ ตัวอย่างเช่น การด าเนินการ โครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของและการก ากับ

ดูแล รูปแบบธุรกจิ และการจัดหาเงินทุน และ 
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•  ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเชื่อมั่นและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการรายงานผล

แบบบูรณาการ  

o เร่ืองที่ให้ความเชื่อมั่นอาจรวมถึงสารสนเทศเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพและ 

ความปลอดภัย และ 

o หลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องในการวัดประสทิธภิาพอาจก าหนดมาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับ 

สารสนเทศที่ได้รับเพื่อสนับสนุนดุลยพินิจของส านักงานเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรม

ของลูกค้าอาจรวมถึงสถานะและชื่อเสียงทางธุรกิจของผู้ เป็นเจ้าของหลัก ผู้บริหารคนส าคัญ และผู้มีหน้าที่

ก ากบัดูแลกจิการของลูกค้า  

ตัวอย่างที่ 4.1-1 ปัจจัยที่อาจกระทบกับลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ได้รับเกี่ยวกับ 

ความซ่ือสตัยแ์ละคุณค่าทางจริยธรรมของลูกคา้  

• ลักษณะของกิจการที่เกี่ยวพันกับกิจการที่ส านักงานตรวจสอบ รวมถึงความซับซ้อนของความเป็น

เจ้าของและโครงสร้างการบริหารจัดการ 

• ลักษณะการด าเนินงานของลูกค้า รวมถึงแนวทางการด าเนินธุรกจิ 

• สารสนเทศเกี่ยวกับทศันคติของผู้เป็นเจ้าของหลัก ผู้บริหารคนส าคัญ และผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการ

ของลูกค้าในเร่ืองดังกล่าว เช่น การตีความมาตรฐานการบัญชีในลักษณะที่เอื้อต่อประโยชน์ของกจิการ

และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน  

• ความต้องการของลูกค้าที่จะรักษาระดับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้ต ่าที่สดุเท่าที่เป็นไปได้ 

• ข้อบ่งชี้ ว่าลูกค้ามีการจ ากดัขอบเขตของงาน เช่น จ ากดัการเข้าถึงข้อมูล 

• ข้อบ่งชี้ ว่าลูกค้าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการฟอกเงินหรืออาชญากรรมอื่น 

• เหตุผลในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของส านักงานและการไม่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของส านักงานในงวดก่อนอีก 

• อตัลักษณ์และชื่อเสยีงทางธุรกจิของกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

ส านักงานอาจได้รับสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง 

•  ในกรณีของลูกค้ารายเดิม ใช้สารสนเทศจากงานของงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนหน้า (ถ้ามี) หรือให้

สอบถามจากบุคคลอื่นซึ่งมีการปฏบิัติงานอื่นให้กบัลูกค้า 

•  ในกรณีของลูกค้ารายใหม่ ให้สอบถามจากผู้ให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีแก่ลูกค้ารายก่อนหน้า

หรือรายปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

•  การปรึกษาหารือกบับุคคลที่สาม เช่น นายธนาคาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้ร่วมอุตสาหกรรม 

•  การหาข้อมูลประวัติจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (อาจเป็นทรัพยากรทางปัญญา) ในบางกรณีส านักงาน

อาจใช้บริการจากผู้ให้บริการในการหาข้อมูลประวัติ 
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สารสนเทศที่ได้รับระหว่างกระบวนการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์ของลูกค้าของ

ส านักงานมักเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเมื่อมีการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี มาตรฐานวิชาชีพ

อาจก าหนดอย่างเฉพาะเจาะจงให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับหรือพิจารณาสารสนเทศดังกล่าว ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานต้องค านึงถึงสารสนเทศ

ทางบัญชีที่ได้รับระหว่างกระบวนการตอบรับงานในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี  

มาตรฐานวิชาชีพหรือข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบงัคับที่เกี่ยวขอ้งตาม ก(2) อาจรวมถึง

ข้อก าหนดเฉพาะที่จ าเป็นจะต้องจัดท าก่อนการตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่มี

ลักษณะเฉพาะ และอาจก าหนดให้ส านักงานต้องสอบถามเพิ่มเติมไปยังส านักงานสอบบัญชีปัจจุบันหรือก่อนหน้า

เมื่อจะตอบรับงานด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 300 ก าหนดให้ก่อนที่จะเร่ิมการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องมีการสื่อสารไปยังผู้สอบบัญชีเดิมตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ  รวมถึงข้อก าหนดใน 

การพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้อนในการตอบรับหรือการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่มี

ลักษณะเฉพาะ และสื่อสารกบัส านักงานสอบบัญชีปัจจุบันหรือก่อนหน้าเมื่อตอบรับงานสอบบัญชีหรือสอบทาน

งบการเงิน 

การใหค้วามส าคญัดา้นการเงินและดา้นการด าเนินงานของส านกังานตามย่อหนา้ที่ (ข) 

การให้ความส าคัญด้านการเงินอาจมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของส านักงานและค่าธรรมเนียมที่ได้รับจาก

งานสอบบัญชีที่มีผลต่อทรัพยากรทางการเงินของส านักงาน การให้ความส าคัญด้านการด าเนินงานอาจรวมถึง 

จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ เช่น การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของส านักงาน ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ หรือ 

การน าเสนอบริการใหม่ ซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่ส านักงานพึงพอใจกับค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน แต่ไม่

เหมาะสมในการที่ส านักงานจะตอบรับหรือคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า (เช่น เมื่อลูกค้าขาดความซื่อสัตย์

และคุณค่าทางจรรยาบรรณ) 

อาจมีสถานการณ์อื่นที่ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไม่เพียงพอเมื่อเทยีบกับลักษณะและสถานการณ์ของ

งาน และอาจลดความสามารถในการปฏิบัติงานของส านักงานในการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  และ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ก าหนด

ค่าธรรมเนียมและประเภทของค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเย่ียง  

ผู้ประกอบวิชาชีพและการดูแลอย่างเหมาะสมหากค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีนั้นต ่าเกนิไป 
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4.2 ภำพรวมขององค์ประกอบ  

การพิจารณาการตอบรับงานสอบบัญชี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การตอบรับงานลูกค้ารายใหม่ 

และการตอบรับงานสอบบัญชีลูกค้ารายเดิม ดังแผนภาพต่อไปนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 การพิจารณาการตอบรับงานสอบบัญชี

ประเมินความเสี่ยงและก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  

ท าหนงัสือเสนองาน และ 

ตอบรบังานสอบบญัชีใหลู้กคา้  

ไม่ตอบรบังาน   ตอบรบังาน    

สอบถามเหตุผลทางวิชาชีพกบั 

ผูส้อบบญัชีรายเดิม หรือหาขอ้มูลอ่ืน

เพิม่เติมทดแทนกรณีไม่สามารถได้

ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชีรายเดิม 

แจง้ปฏิเสธการตอบรบังาน 

ประเมินความเสี่ยงและก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  

แจง้ปฏิเสธการตอบรบังาน 

ท าหนงัสือเสนองาน และ 

ตอบรบังานสอบบญัชีใหลู้กคา้  

ประเมินผลเบื้ องตน้ เช่น ความเสี่ยง ประเภท

ธุรกิจ ความเป็นอิสระ ทรพัยากรในส านกังาน  

จัดเตรียมขอ้มูลลูกคา้เพือ่ประเมินการตอบรบังาน    
ท าขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนั เช่น ความเสี่ยง 

ความเป็นอิสระ ทรพัยากรในส านกังาน    

ไมต่อบรบังาน   ตอบรบังาน  

การพิจารณาตอบรบังานสอบบญัชี 

ลูกคา้รายใหม่ ลูกคา้รายเดิม  
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4.3 กำรประเมนิควำมเสีย่ง 

ตวัอย่างที่ 4.3-1 การระบุวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ (Quality objectives) ความเสีย่งดา้นคุณภาพ (Quality risk) และการตอบสนองดา้น

คุณภาพ (Quality Response) 

วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO1.ส านักงานมี 

การประเมินความเสี่ยง

ก่อนการตอบรับงาน

ลูกค้ารายใหม่ 

 

QR1.ส านักงานอาจตอบรับงาน

ลูกค้ารายใหม่โดยไม่มี 

การประเมินความเสี่ยงและ 

ตอบรับงานที่มีความเสี่ยงสงู  

 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

จัดให้มีกลไกการประเมินความเสี่ยง

การตอบรับงานใหม่ เช่น  

• ประเมินเบื้องต้นว่าส านักงานควร

ตอบรับงานลูกค้ารายใหม่หรือไม่ 

โดยหัวหน้างานหรือผู้ที่รับ

มอบหมายจากหัวหน้างาน  

ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับ 

การรับลูกค้า และหัวหน้าส านักงาน 

• ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

ในการพิจารณาตอบรับงานลูกค้า

รายใหม่ โดยประเมินความเสี่ยง

ทั้งภายนอกและภายในเกี่ยวกบั

ความรู้  ความเข้าใจในธุรกจิ และ

บุคลากรขอส านักงานที่มี 
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ความเชี่ยวชาญในธุรกจิที่ก าลังจะ

ตอบรับงาน  

• พิจารณาให้แน่ใจว่าส านักงาน

ไม่ได้น าปัจจัยเร่ืองการเงินและ

การด าเนินงานของส านักงานมา

เป็นปัจจัยหลักในการตอบรับงาน

ลูกค้ารายใหม่   

• พิจารณาว่าการตอบรับลูกค้า 

รายใหม่ ไม่มีประเดน็ที่ขัดกับ

ข้อก าหนดเรื่องจรรยาบรรณ และ

กฎระเบียบข้อบังคับโดยกฎหมาย  

QO2.ส านักงานได้รับ

ข้อมูลที่เพียงพอและ

เหมาะสมในการพิจารณา

ตอบรับงาน 

QR2.ส านักงานสอบบัญชีอาจ

ได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อ

การประเมินการตอบรับงาน  

ซึ่งอาจเกดิขึ้นเนื่องจาก 

• ผู้สอบบัญชีไม่ได้ท าตาม

ขั้นตอนประเมิน 

    

 

 

 

• ก าหนดให้มีผู้สอบทาน 

การประเมินความเสี่ยงก่อน 
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ความเสี่ยงก่อนการตอบ

รับงาน 

 

 

 

 

• แบบประเมินความเสี่ยง

ไม่ได้ระบุความเสี่ยงของ

ประเภทธุรกจิไว้อย่าง

ครบถ้วน 

• ไม่สามารถหาข้อมูลของ

ผู้บริหารคนส าคัญของ

ลูกค้าสอบบัญชีได้ 

 

 

 

 

การตอบรับงานให้ครบถ้วนตาม

นโยบายของส านักงาน  

• เพิ่มการสื่อสารและฝึกอบรมให้

บุคลากรที่มีหน้าที่ประเมิน 

ความเสี่ยงในการตอบรับงานเกดิ

ความเข้าใจ 

• ก าหนดผู้รับผิดชอบแบบประเมิน

ความเสี่ยง และระยะเวลาใน 

การท าให้เป็นปัจจุบัน 

 

• ขอนัดพบผู้บริหารคนส าคัญตั้งแต่

แรกก่อนการตอบรับงาน  

เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและ

แนวคิด และแนวการด าเนินธุรกจิ

ของผู้ที่ปฏบิัติหน้าที่ผู้บริหาร

ระดับสงู (Tone at the top)  

หากได้รับการปฏเิสธ กอ็าจไม่

พิจารณาตอบรับงาน 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

93 

 

วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

• ไม่ได้รับหนังสอืสอบถาม

มารยาททางวิชาชีพ  

ตอบกลับจากผู้สอบบัญชี

คนก่อน  

• ผู้สอบบัญชีคนก่อนส่ง

หนังสือมรรยาทกลับมา

แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุที่

แท้จริงของการไม่ตอบ 

รับงานต่อ  

• พยายามติดต่อกบัผู้สอบบัญชี 

คนเดิมให้ได้ก่อน ถ้าไม่สามารถ

ติดต่อได้ ควรมีกระบวนการ

ทดแทน ตามนโยบายของ

ส านักงาน เพื่อสบืหาข้อมูล

ประเดน็ที่ควรพิจารณาก่อน 

การตอบรับงานลูกค้ารายใหม่  

หากไม่ได้ข้อมูลที่เพียงพอและ

เหมาะสม อาจไม่พิจารณาตอบ 

รับงาน 

QO3.ส านักงานมี 

การพิจารณา 

ความเพียงพอและ

เหมาะสมของ

ทรัพยากรของ

ส านักงานก่อนการ

ตอบรับงานลูกค้า  

ว่าสามารถปฏบิัติงาน

QR3.ส านักงานอาจตอบ 

รับงานลูกค้ารายใหม่โดยไม่มี 

การพิจารณาความเพียงพอ

และเหมาะสมของ บุคลากรที่

มีประสบการณ์และความรู้

ความสามารถ เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน และการน าระบบ

การตรวจสอบโดยใช้ระบบ

   จัดให้มีกลไกการพจิารณาความเพียงพอ

และเหมาะสมของทรัพยากรของ

ส านักงานก่อนการตอบรับงานใหม่ เช่น  

• พิจารณาความเพียงพอและ

เหมาะสมของทรัพยากรต่าง ๆ 

ของส านักงาน เช่น บุคลากร 

เทคโนโลยี และทรัพยากรทาง

ปัญญา  
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วย 

ลดความผิดพลาดในการสุ่ม

ตัวอย่างและตรวจสอบข้อมูล  

• พิจารณาว่าส านักงานสามารถ

จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกจิ

ของลูกค้ารายใหม่ได้หรือไม่ 

(หากจ าเป็น)  

QO4.การจัดล าดับ

ความส าคัญด้านการเงิน

และการด าเนินงานของ

ส านักงานไม่น าไปสู่ 

การตัดสนิใจที่ไม่เหมาะสม 

ว่าจะตอบรับงาน 

QR4.ส านักงานอาจตอบ 

รับงานลูกค้ารายใหม่โดยให้

ความส าคัญด้านการเงินและ

การด าเนินงาน และน าไปสู่ 

การตัดสนิใจตอบรับงานลูกค้า

ที่อาจมีความเสี่ยง และมี

ประเดน็จรรยาบรรณ

โดยเฉพาะเร่ืองความเป็นอิสระ 

เช่น ต้องการตอบรับลูกค้าที่มี

ชื่อเสยีงและจ่ายค่าธรรมเนียม

การสอบบัญชีได้สงู 

   ส านักงานต้องมีหลักฐานที่เหมาะสม

และเพียงพอในการพิจารณาตอบ 

รับงานลูกค้าว่าได้พิจารณาประเดน็

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแล้ว และ

ไม่ได้ให้ความส าคัญด้านการเงินและ

การด าเนินงานของส านักงานเป็นหลัก

ในการตัดสนิใจตอบรับงาน  

นอกจากนี้  รายได้ค่าธรรมเนียมจาก

ลูกค้าสอบบัญชี (เฉพาะลูกค้าที่เป็น

กจิการที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ) รายหนึ่ง

ต้องไม่เกนิร้อยละ 15 ของรายได้

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดของส านักงาน 

หมายเหตุ:  การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ส านักงานสอบบัญชีควรน าไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและ

สภาพแวดล้อมของส านักงาน  
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ตวัอย่างที่ 4.3-2 ตารางการประเมินความเสีย่งการตอบรบังาน 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอกาสใน

การเกิด 

สูง 
3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

 

4.4 กระบวนกำรเบื้ องตน้ในกำรพจิำรณำตอบรับงำนลูกคำ้รำยใหม่และกำรทบทวนกำรตอบ

รับงำนลกูคำ้รำยเดิม 

ส านักงานควรมีระบบการพิจารณาเบื้องต้นในการตอบรับงานลูกค้ารายใหม่และทบทวนการตอบรับงาน

ลูกค้ารายเดิม โดยต้องไม่ค านึงถึงแต่เร่ืองการเงินและการด าเนินงานของส านักงานเป็นหลัก จนท าให้เกิด  

การตอบรับงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ส านักงานได้รับการทาบทามจากลูกค้ารายใหม่ ที่ท าธุรกรรมเกี่ยวกับ

สินทรัพย์ดิจิทลัเป็นจ านวนเงินที่มีสาระส าคัญ และเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงมาก แต่ส านักงานไม่มี

ประสบการณ์ในการตรวจสอบเร่ืองดังกล่าว และการที่ลูกค้ารายใหม่มีธุรกรรมเหล่านี้ อย่างเป็นสาระส าคัญ 

อาจถือเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น หากส านักงานไม่ได้ค านึงถึงเร่ืองการเงินและการด าเนินงานเป็นหลัก

ในการตอบรับลูกค้าแล้ว ส านักงานไม่ควรตอบรับลูกค้ารายใหม่รายนี้   ส านักงานควรพิจารณาการท าธุรกิจของ

ลูกค้าด้วยว่าเข้าข่ายเป็นธุรกิจต้องห้ามหรือมีความเสี่ยงสูงหรือไม่ เช่น ลูกค้ารายใหม่ท าธุรกิจขายสินค้าหนี

ภาษี หรือท าธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับการฟอกเงิน นอกจากนี้  ส านักงานควรพิจารณาถึงทรัพยากรใน

ส านักงาน ว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะให้บริการได้ตามตารางเวลาหรือไม่  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

QR1 

QR3 

QR4 

QR2 
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4.5 กระบวนกำรตอบรับงำนส ำหรับลกูคำ้รำยใหม่ 

4.5.1 การประเมินความเสี่ยงก่อนการตอบรบังานลูกคา้รายใหม ่

4.5.2 การพิจารณาความเป็นอิสระและจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้ง 

4.5.3 การสอบถามผูส้อบบญัชีรายเดิม 

4.5.4 การไดร้บัหนงัสือตอบรบังานสอบบญัชี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 การพิจารณาตอบรับงานสอบบัญชีลูกค้ารายใหม่

ลูกคา้ติดต่อมาที่ส านกังาน 

จัดเตรียมขอ้มูลลูกคา้ประกอบการพิจารณา  

ประเมินผลเบื้ องตน้ เช่น ความเสี่ยง ประเภท

ธุรกิจ ความเป็นอิสระ ทรพัยากรในส านกังาน    

ไม่ตอบรบังาน   ตอบรบังาน    

สอบถามเหตุผลทางวิชาชีพกบั

ผูส้อบบญัชีรายเดิม หรือหาขอ้มูล

เพิม่เติมเพือ่ทดแทนกรณีไม่ไดร้บั

ค าตอบจากผูส้อบบญัชีรายเดิม  

แจง้ปฏิเสธการตอบรบังาน ระบุและประเมนิความเสี่ยง  

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  

ท าหนงัสือเสนองาน และ 

ตอบรบังานสอบบญัชี ใหลู้กคา้  

วางแผนการสอบบญัชีและ

ก าหนดทีมตรวจสอบ  

สรา้งขอ้มูลลูกคา้ในระบบฐานขอ้มูล  

การพิจารณาตอบรบังานสอบบญัชีลูกคา้รายใหม ่
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4.6 กระบวนกำรตอบรับงำนส ำหรับลกูคำ้รำยเดิม  

4.6.1 การประเมินความเสี่ยงก่อนการตอบรบังานลูกคา้รายเดิม 

4.6.2 การพิจารณาความเป็นอิสระและจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 การพิจารณาตอบรับงานสอบบัญชีลูกค้ารายเดิม

ท าขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัและประเมินการตอบรบังาน 

เช่น ความเสี่ยง ความเป็นอิสระ ทรพัยากรในส านกังาน    

ไม่ตอบรบังาน   ตอบรบังาน    

แจง้ปฏิเสธการตอบ 

รบังาน(ควรแจง้ล่วงหนา้

อย่างนอ้ย...วนั) 

ระบุและประเมนิความเสี่ยง  

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  

ท าหนงัสือเสนองาน และ 

ตอบรบังานสอบบญัชีใหลู้กคา้  

วางแผนการสอบบญัชีและ

ก าหนดทีมตรวจสอบ  

ท าขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนั        

ในระบบฐานขอ้มูล  

การพิจารณาตอบรบังานสอบบญัชีลูกคา้รายเดิม 
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4.7 กำรยุติกำรใหบ้ริกำรกับลกูคำ้ 

เมื่อส านักงานสอบบัญชีไม่ประสงค์จะตอบรับงานสอบบัญชีต่อเนื่องจากลูกค้าสอบบัญชีรายเดิม 

ส านักงานควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการตัดสนิใจถึงสาเหตุการยุติการให้บริการกบัลูกค้า เช่น ลูกค้ามี

ความเสี่ยงเพิ่มสงูขึ้น จนส านักงานไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ หรือส านักงานไม่สามารถให้บริการสอบบัญชีกับ

ลูกค้าดังกล่าวและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยทรัพยากรที่ส านักงานมีอยู่   ส านักงานควรแจ้งเป็น 

ลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าสอบบัญชีทราบว่าจะยุติการให้บริการสอบบัญชี  โดยใช้แบบฟอร์มสรุปการยุติ 

การให้บริการกบัลูกค้า และควรก าหนดระยะเวลาแจ้งลูกค้าล่วงหน้าเพื่อเตรียมหาผู้สอบบัญชีคนใหม่  

4.8 ตัวอย่ำงเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง  

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องในเร่ืองการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มี

ลักษณะเฉพาะ มีดังนี้  

ตวัอย่างท่ี 4.8.1 แบบประเมินความเสีย่งก่อนการตอบรบังานลูกคา้รายใหม่ 

ตวัอย่างท่ี 4.8.2 แบบประเมินความเสีย่งก่อนการตอบรบังานจากลูกคา้รายเดิม 

ตวัอย่างท่ี 4.8.3 หนงัสือสอบถามผูส้อบบญัชีรายเดิม 

ตวัอย่างท่ี 4.8.4 หนงัสือจากกิจการถึงผูส้อบบญัชีรายเดิมเพือ่ใหข้อ้มูลกบัผูส้อบบญัชีใหม่ 

ตวัอย่างท่ี 4.8.5 แบบฟอรม์ยืนยนัความเป็นอิสระและจรรยาบรรณก่อนการตอบรบังาน 

ตวัอย่างท่ี 4.8.6 หนงัสือตอบรบังานส าหรบัการตรวจสอบงบการเงิน (Engagement Letter) 

ตวัอย่างท่ี 4.8.7 แบบฟอรม์สรุปการยุติการใหบ้ริการกบัลูกคา้ 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.1 แบบประเมินความเสีย่งก่อนการตอบรบังานลูกคา้รายใหม่ 

ข้อก าหนด: โปรดกรอกข้อมูลข้างล่างนี้ ให้ครบถ้วน ส าหรับการประเมินความเสี่ยงก่อนการตอบรับงานลูกค้ารายใหม่ 

ชื่อกจิการ : ......................................................................................... 

รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ : ......................................................................... 

1. ขอ้มูลทัว่ไป (อา้งอิงแหล่งขอ้มูล…………………………….) 

ประเภทของธุรกิจ/

อุตสาหกรรม 

 บริษัทจ ากดั   บริษัทมหาชนจ ากดั   ห้างหุ้นส่วน  กองทุน   

 มูลนิธ ิ  สมาคม   อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………… 

ชื่อนิติบุคคล  

เลขทะเบียนนิติบุคคล  

ที่อยู่   

โทรศัพท ์  

อเีมล์/เวบ็ไซต์  

ลักษณะการด าเนินงาน  

กฎหมายข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง 

 

รายชื่อกรรมการ  

 

 

ผู้มีอ านาจท าการ 

สบช.3 

 

อ านาจกรรมการ  

รายชื่อผู้ถือหุ้น สดัส่วน 

การถือหุ้น 

จ านวน 

หุ้นที่ถือ  

มูลค่าหุ้น 

ทั้งหมด 

(บาท) 

มีข้อสงสัยเกี่ยวกบั 

การท าผิดกฎหมายหรือ

การฟอกเงินหรือไม่1 

1. 

2. 

3. 

4. 

    

 
1
 สืบคน้ขอ้มูลไดจ้าก ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน https://www.amlo.go.th/index.php/th/ 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.1 แบบประเมินความเสีย่งก่อนการตอบรบังานลูกคา้รายใหม่ (ต่อ) 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ธุรกรรมและรายการระหว่าง

บริษัทและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั) 

1. 

2.  

ลักษณะความสัมพันธ์ (บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม)  

โครงสร้างองค์กร 

 

 

แนบไฟล์ 

การก ากบัดูแล 

 

 

อธบิาย 

การจัดหาเงินทุน  

 

 

 

 

ข้อมูลระบบบัญชี 

ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบบัญชี เช่น จ านวนรายการขาย 

จ านวนรายการซื้อ ระบบบัญชีที่ใช้ ระบบ 

Payroll/fixed assets register/AP/AR ที่ใช้ จ านวน 

invoice/PV/RV/JV ที่เกดิขึ้นในแต่ละเดือน 

 

 

 

Requirements: 

1.FS-NPAEs/TFRS 

2.FS-Thai only/ Thai and Eng 

3.Group reporting: xxx 

4.Specific requirement: BOI 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.1 แบบประเมินความเสีย่งก่อนการตอบรบังานลูกคา้รายใหม่ (ต่อ) 

ขอ้มูลทางการเงินล่าสุด 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่.............................. 

สินทรพัย ์(พนับาท) หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้ (พนับาท) 

 25x2 25x1  25x2 25x1 

เงินสดและรายการ

เทยีบเท่าเงินสด 

  เงินเบิกเกนิบัญชี

ธนาคาร 

  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   เจ้าหนี้การค้าและ

เจ้าหนี้อื่น 

  

สนิค้าคงเหลือ   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น   หนี้สนิหมุนเวียนอื่น   

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   รวมหน้ีสินหมุนเวียน   

เงินให้กู้ยืมระยะยาว   เงินกู้ยืมระยะยาว   

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น   

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   ส่วนของผู้ถือหุ้น   

รวมสินทรพัย ์   รวมหน้ีสินและส่วน

ของผูถ้ือหุน้ 

  

งบก าไรขาดทุน (พนับาท) ส าหรบัปี สิ้ นสุดวนัที่....................................... 

 25x2 25x1 

รายได้   

ต้นทุนขาย   

ก าไรขั้นตน้   

รายได้อื่น   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

ค่าใช้จ่ายอื่น   

ก าไรจากการด าเนินงาน   

ต้นทุนทางการเงิน   

ภาษีเงินได้นิติบุคคล   

ก าไรสุทธิ   

ก าไรต่อหุน้   
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ตวัอย่างท่ี 4.8.1 แบบประเมินความเสีย่งก่อนการตอบรบังานลูกคา้รายใหม่ (ต่อ) 

งบกระแสเงินสด (พนับาท) ส าหรบัปี สิ้ นสุดวนัที่....................................... 

 25x2 25x1 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน   

กระแสเงินสดจากการลงทุน   

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน   

 

ผู้สอบบัญชีรายเดิม ชื่อ………………………………………….. 

เลขทะเบียน………… 

ส านักงาน………………………….. 

ประเภทความเหน็ใน

รายงานผู้สอบบัญชี 

ลงวันที่……. 

 

เร่ืองส าคัญใน 

การตรวจสอบ 

 

มีวรรคเน้นหรือวรรค

เร่ืองอื่นหรือไม่ 

 

ความเป็นอิสระ 

เมื่อท่านได้พิจารณานโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงานเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณและความเป็นอิสระ

ตามมาตรฐานวิชาชีพแล้ว มีข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ท าให้ขาดความเป็นอสิระในการตอบรับงานนี้หรือไม่ อย่างไร 

ค าอธบิาย 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.1 แบบประเมินความเสีย่งก่อนการตอบรบังานลูกคา้รายใหม่ (ต่อ) 

ให้ท่านประเมินความเสี่ยงในแบบสอบถาม โดยท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องที่ก าหนด กรณีที่ตอบว่า “ใช่”  

ท่านต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงเหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อการพิจารณาตอบรับงานอย่างไร หรือ 

ท่านสามารถลดความเสี่ยงนี้ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างไร โดยบันทกึไว้ในหัวข้อ “สรุปประเด็นความเสีย่ง” 

การประเมินความเสีย่ง ใช่ ไม่ใช่ 

ดา้นการด าเนินงาน   (15%) 

1. กจิการมีแผนงานที่จะด าเนินการภายในปีหน้า เกี่ยวกบัเร่ืองดังต่อไปนี้ : 

• การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก / เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย/์ออกหุ้นกู้ใหม่/ออก Digital Assets 

• การเสนอขายหุ้นในต่างประเทศ 

• การขายหรือการควบรวมกจิการ 

  

2. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัความซับซ้อนของโครงสร้างของกจิการ เช่น มีบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศหรือประเทศที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือไม่ 

  

3. กจิการมีความซับซ้อนหรือมีรายการที่มีความเสี่ยงในเรื่องปฏบิัติทางภาษีที่อาจไม่

ถูกต้อง 

  

4. กจิการเป็นบริษัทย่อยที่ส าคัญหรือบริษัทย่อยของบริษัทมหาชน   

5. กจิการประกอบการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบักฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะ   

6. กจิการมีคดีความที่ส าคัญ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคตอนัใกล้   

7. กจิการมีการด าเนินงานทางธุรกจิที่อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตหรือการกระท า

ที่ผิดกฎหมาย หรือการฟอกเงิน (เขียนอธบิายว่าเร่ืองอะไร เป็นเวลากี่ปีแล้ว)  

  

8. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัที่นอกเหนือจากรายการปกติทางการค้าของกจิการ   

9. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัความซื่อสัตย์สจุริตที่เกี่ยวข้องกบัความซับซ้อนของรายการระหว่าง

กนั (เขียนอธบิายและมาตรการป้องกนั)  

  

10. กจิการด าเนินงานในอุตสาหกรรมหรือประเภทของกจิการมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัรายการ

ที่อาจมีการปฏบิัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือรายการที่อาจเกดิการทุจริต (เขียน

อธบิาย) 

  

11. ด าเนินงานในธุรกจิเกี่ยวกบัธุรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น มีการลงทุนใน Digital 

Assets  
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ตวัอย่างท่ี 4.8.1 แบบประเมินความเสีย่งก่อนการตอบรบังานลูกคา้รายใหม่ (ต่อ) 

การประเมินความเสีย่ง ใช่ ไม่ใช่ 

ผูบ้ริหารและการก ากบัดูแล / จรรยาบรรณและความซ่ือสตัยส์ุจริต (30%) 

12. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัความรู้ความสามารถของผู้บริหารในเรื่อง: 

• ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

• พื้นฐานความรู้ 

  

13. ผู้บริหารมีความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกบัความเสี่ยงทางธุรกจิ   

14. มีข้อสงสัยเกี่ยวกบัความซื่อสัตย์สจุริตของผู้บริหาร (เขียนอธบิาย และมาตรการ

ป้องกนั) 

  

15. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัทศันคติของผู้บริหารเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานทางการเงินและ 

การบริหารทางธุรกจิ 

  

16. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ ผู้บริหารหลัก หรือ ผู้ก ากบัดูแล  ซึ่งท าให้เกิดข้อสงสยั

เกี่ยวกบัความซื่อสตัย์สจุริต (เขียนอธบิาย และมาตรการป้องกนั) 

  

17. มีข้อกงัวลว่าผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกจิ    

ดา้นฐานะการเงิน  การด าเนินงานต่อเนือ่งของกิจการ  ระบบบญัชีและการควบคุมภายใน (20%) 

18. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัฐานะทางการเงินของกจิการ โดยพิจารณาจากเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• การด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ (เช่น ขาดสภาพคล่อง หนี้สนิหมุนเวียน

มากกว่าสนิทรัพย์หมุนเวียน กระแสเงินสดติดลบ มีขาดทุนสะสม) 

• การวิเคราะห์งบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน 

• ก าไรขั้นต้นและความสม ่าเสมอของก าไร 

• ผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

• กฎหมายและข้อบังคับ 

• อื่น ๆ …… 

  

19. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน (เขียนอธบิาย และมาตรการ

ป้องกนั) 

  

20. มีข้อมูลในอดีตที่ท าให้ประมาณการทางบัญชีของผู้บริหารขาดความน่าเชื่อถือ   

21. มีข้อสงสัยเกี่ยวกบัความซื่อสัตย์สจุริตของผู้บริหารเกี่ยวกับการเลือกใช้นโยบายการ

บัญชี หรือการบันทกึรายการโดยเฉพาะ (เขียนอธบิาย)  

  

22. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัทศันคติของบุคลากรของกจิการเกี่ยวกบัการไม่ให้ความส าคัญกบั

ระบบการควบคุมภายใน  
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ตวัอย่างท่ี 4.8.1 แบบประเมินความเสีย่งก่อนการตอบรบังานลูกคา้รายใหม่ (ต่อ) 

การประเมินความเสีย่ง ใช่ ไม่ใช่ 

23. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารซึ่งมีผลต่อสภาพแวดล้อมของการควบคุม

ภายใน 

  

24. มีข้อบ่งชี้ถึงความไม่มีประสทิธผิลของผู้อ านวยการบัญชีและการเงินในการดูแลระบบ

การควบคุมภายใน หรือความไม่มีประสทิธผิลของสภาพแวดล้อมของการควบคุม

ภายใน 

 
 

  

ดา้นการสอบบญัชี (25%) 

25.  มีข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกบัการติดต่อกบัผู้สอบบัญชีคนก่อน   

26.  มีข้อกังวลในการที่ผู้สอบบัญชีคนก่อนมิได้มีการแต่งตั้ง หรือเหตุที่มิได้รับการแต่งตั้ง

ซ า้อกี 

  

27.  มีเหตุการณ์ที่ท าให้เกดิข้อกังวลในรายงานของผู้สอบบัญชีของปีก่อน   

28.  มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีบ่อย ๆ   

29.  ส านักงานอื่นเคยปฏเิสธการให้บริการกบักจิการ   

30.  ส านักงานเคยมีข้อโต้แย้งกับกจิการในอดีต    

31. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัความสามารถและความต้ังใจของผู้บริหารในการจ่ายช าระค่าบริการ

ทางวิชาชีพของปีก่อน (เขียนอธบิาย) 

  

32. มีข้อบ่งชี้ถึงการถูกจ ากดัขอบเขตการท างาน หรือการเข้าถึงข้อมูลบางรายการโดยไม่มี

เหตุผลสนับสนุน    ที่เพียงพอ (เขียนอธบิาย) 

  

ดา้นการใชผ้ลงานของผูอื้่น (10%) 

33. มีการใช้ผลงานที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นเป็นสดัส่วนที่มีสาระส าคัญของ 

งบการเงิน 

  

34. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของส านักงานหรือผู้สอบบัญชีอื่น   

35. มีการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบที่เป็นสาระส าคัญ    

สรุปประเด็นความเสีย่ง 

ประเด็นความเสีย่ง ระดบั

นยัส าคญั 

รายละเอียดความเสีย่งและการจัดการความเสีย่ง 

(ควรระบุวิธีการตรวจสอบพิเศษเพิม่เติมข้ึนจาก

ปกติ ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบปกติทัว่ไป) 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.1 แบบประเมินความเสีย่งก่อนการตอบรบังานลูกคา้รายใหม่ (ต่อ) 

สรุประดบัความเสีย่ง 

 ค   ความเสี่ยงต ่า (1-25%)         ความเสี่ยงปานกลาง (26-75%)          ความเสี่ยงสูง (76-100%) 

เพราะ 

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

สรุปการตดัสินใจ  

 ตอบรับงาน เหตุผล…………………………..                            ไม่ตอบรับงาน  

เหตุผล………………………………         

   การใช้ EQR ในงาน  ใช้ โปรดระบุชื่อ.............................................  

      เหตุผลที่ใช้…………………………………………… 

 ไม่ใช้   เหตุผลที่ไม่ใช้………………………………………………….. 

ผูป้ระเมิน …………………………………………………………………………................….…………....  วนัที่ …………………………. 

ขอ้มูลเกีย่วกบัค่าสอบบญัชี 

ประมาณการค่าสอบบัญชี  

ประมาณการจ านวนชั่วโมงการตรวจสอบ  

ประมาณการต้นทุน  

 

ความเห็นของผูอ้นุมติั: 

 

 

อนุมัติโดยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ………………………...................…………….…...  วันที่ …………………………. 

อนุมัติโดยหัวหน้าส านักงาน (กรณีความเสี่ยงสงู) …....................…………………...   วันที่ …………………………. 

แนวทางเพื่อลดระดับความเสี่ยง  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

   



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

107 

 

ตวัอย่างท่ี 4.8.2 แบบประเมินความเสีย่งก่อนตอบรบังานจากลูกคา้รายเดิม  

ขอ้ก าหนด: โปรดกรอกข้อมูลข้างล่างนี้ ให้ครบถ้วน ส าหรับการประเมินความเสี่ยงก่อนการตอบรับงานลูกค้ารายเดิม  

ชื่อกจิการ : ......................................................................................... 

รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ : ......................................................................... 

1. ขอ้มูลทัว่ไป (อา้งอิงแหล่งขอ้มูล…………………………….) 

ประเภทของธุรกจิ/

อุตสาหกรรม 

 บริษัทจ ากดั  บริษัทมหาชนจ ากดั  ห้างหุ้นส่วน  กองทุน   

 มูลนิธ ิ สมาคม  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………… 

ชื่อบริษัทใหญ่  

เลขทะเบียนนิติบุคคล  

ที่อยู่   

โทรศัพท ์  

อเีมล์/เวบ็ไซต์  

ลักษณะการด าเนินงาน  

กฎหมายข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง 

 

รายชื่อกรรมการ  

 

ผู้มีอ านาจท าการ สบช.3  

อ านาจกรรมการ  

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น สดัส่วน 

การถือหุ้น 

จ านวน 

หุ้นที่ถือ  

มูลค่าหุ้น

ทั้งหมด 

(บาท) 

มีข้อสงสัยเกี่ยวกบั 

การท าผิดกฎหมายหรือ

การฟอกเงินหรือไม่ 

1. 

2. 

3. 

4. 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.2 แบบประเมินความเสีย่งก่อนตอบรบังานจากลูกคา้รายเดิม (ต่อ) 

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

1. 

2.  

ลักษณะความสมัพันธ ์(บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม)  

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

แนบไฟล์ 

การก ากบัดูแล 

 

 

 

 

อธบิาย 

การจัดหาเงินทุน  

 

 

 

 

ข้อมูลระบบบัญชี 

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชี เช่น จ านวนรายการขาย 

จ า น วน ร า ยก า ร ซื้ อ  ร ะ บบบัญ ชี ที่ ใ ช้  ร ะ บบ 

Payroll/fixed assets register/AP/AR ที่ใช้ จ านวน 

invoice/PV/RV/JV ที่เกดิขึ้นในแต่ละเดือน 

 

 

 

Requirements: 

1.FS-NPAEs/TFRS 

2.FS-Thai only/ Thai and Eng 

3.Group reporting: xxx 

4.Specific requirement: BOI 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.2 แบบประเมินความเสีย่งก่อนตอบรบังานจากลูกคา้รายเดิม (ต่อ) 

ขอ้มูลทางการเงินล่าสุด 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่.............................. 

สินทรพัย ์(พนับาท) หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้ (พนับาท) 

 25x2 25x1  25x2 25x1 

เงินสดและรายการ

เทยีบเท่าเงินสด 

  เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร   

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   

สนิค้าคงเหลือ   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น   หนี้สนิหมุนเวียนอื่น   

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   รวมหน้ีสินหมุนเวียน   

เงินให้กู้ยืมระยะยาว   เงินกู้ยืมระยะยาว   

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น   

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   ส่วนของผู้ถือหุ้น   

รวมสินทรพัย ์   รวมหน้ีสินและส่วนของผู ้

ถือหุน้ 

  

งบก าไรขาดทุน (พนับาท) ส าหรบัปี สิ้ นสุดวนัที่....................................... 

 25x2 25x1 

รายได้   

ต้นทุนขาย   

ก าไรขั้นตน้   

รายได้อื่น   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

ค่าใช้จ่ายอื่น   

ก าไรจากการด าเนินงาน   

ต้นทุนทางการเงิน   

ภาษีเงินได้นิติบุคคล   

ก าไรสุทธิ   

ก าไรต่อหุน้   
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ตวัอย่างท่ี 4.8.2 แบบประเมินความเสีย่งก่อนตอบรบังานจากลูกคา้รายเดิม (ต่อ) 

งบกระแสเงินสด (พนับาท) ส าหรบัปี สิ้ นสุดวนัที่....................................... 

 25x2 25x1 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน   

กระแสเงินสดจากการลงทุน   

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน   

 

ประเภทความเหน็ใน 

รายงานผู้สอบบัญชีปีก่อน 

วันที่……………… 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 

 

มีวรรคเน้นหรือวรรคเร่ืองอื่น

หรือไม่ 

 

2. ขอ้พิจารณา 

ค าถาม อธิบาย 

2.1 ลูกค้าเป็นกจิการที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะหรือไม่  

2.2 ส านักงานได้พิจารณาถึงความซ่ือสตัย์สจุริตของลูกค้า

แล้ว และไม่มีข้อมูลที่น าไปสู่ข้อสรุปว่าลูกค้าขาดความ

ซื่อสตัย์สจุริต ใช่หรือไม่ เช่น 

- ความซับซ้อนของการถือหุ้นและโครงสร้าง 

การบริหารจัดการ 

- ลักษณะการด าเนินงานและแนวทางด าเนินธุรกจิ 

- ทศันคติของผู้เป็นเจ้าของและผู้บริหารคนส าคัญ 

- ลูกค้ามีการจ ากดัขอบเขตงานตรวจสอบ 

- ลูกค้าต้องการให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีต ่าที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.2 แบบประเมินความเสีย่งก่อนตอบรบังานจากลูกคา้รายเดิม (ต่อ) 

ค าถาม อธิบาย 

- ลูกค้าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือ

อาชญากรรมอื่น  

- ชื่อเสยีงทางธุรกจิของกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

2.3 ส านักงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ

ที่จ าเป็นในการปฏบิัติงานนี้หรือไม่ 

 

2.4 ส านักงานมีทรัพยากรและเวลาในการปฏบิัติงานได้ทนั

ตามก าหนดหรือไม่ 

 

2.5 ส านักงานได้พิจารณาว่า 

    • งาน Audit: ไม่มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่ท าให้ขาด

ความเป็นอสิระ ใช่หรือไม่ 

    • งาน Non-Audit เช่น งานบริการที่ไม่เกี่ยวกบังาน

ตรวจสอบหรือให้ความเชื่อมั่น หรืองานอื่นตามที่ตกลง

ร่วมกนั: ไม่มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่ท าให้ขาดความเป็น

อสิระ ใช่หรือไม่ 

 

2.6 ส านักงานไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบัลูกค้า 

ใช่หรือไม่ (ถ้ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกดิขึ้น จะ

จัดการได้อย่างไร) 

 

2.7 มีประเดน็ที่ส าคัญเกี่ยวกับการสอบบัญชีในปีก่อนซึ่งเป็น

ความเหน็ขัดแย้งกบัผู้บริหารและอาจมีผลกระทบต่องาน

ตรวจสอบในปีปัจจุบันหรือไม่ 

 

2.8 มีเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 

การบริหารงานของลูกค้า และความเสี่ยงที่ได้จากการ

ประเมินหรือไม่ 

 

2.9 ส านักงานไม่มีปัญหาเกี่ยวกบัการก าหนดค่าธรรมเนียม 

และเกบ็ค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่ 

 

2.10  ส านักงานได้ประเมินความเหมาะสมใน 

การตอบรับงานโดยไม่ได้ให้ความส าคัญด้านการเงินและ

ด้านการด าเนินงานของส านักงานมากกว่า 

ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นหากมีการตอบรับงาน 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.2 แบบประเมินความเสีย่งก่อนตอบรบังานจากลูกคา้รายเดิม (ต่อ) 

สรุประดบัความเสีย่ง 

 ค   ความเสี่ยงต ่า                       ความเสี่ยงปานกลาง                          ความเสี่ยงสูง  

เพราะ 

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

สรุปการตดัสินใจ  

 ให้บริการต่อเนื่อง           ยุติการให้บริการลูกค้ารายเดิม เนื่องจาก……………………………………………………….            

การใช้ EQR ในงาน  ใช้ โปรดระบุชื่อ.............................................  

     จ านวนปีที่สอบทานงานนี้  (กรณีตอบรับงานเดิม)……………………. 

 ไม่ใช้ เหตุผล……………………………… 

ผู้ประเมิน..........................................................................  วันที่............................................ 

ขอ้มูลเกีย่วกบัค่าสอบบญัชี 

ประมาณการค่าสอบบัญชี  

ประมาณการจ านวนชั่วโมงการตรวจสอบ  

ประมาณการต้นทุน  

 

ความเห็นของผูอ้นุมติั: 

 

อนุมัติโดยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ………………………...................…………….…...  วันที่ …………………………. 

อนุมัติโดยหัวหน้าส านักงาน (กรณีความเสี่ยงสงู) …....................…………………...   วันที่ …………………………. 

แนวทางเพื่อลดระดับความเสี่ยง  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ตวัอย่างท่ี 4.8.3 หนงัสือสอบถามผูส้อบบญัชีรายเดิม  

วันที่ ……………………………………………….. 

ที่อยู่ส านกังาน.............................  

 

เรื่อง สอบถามเหตุผลทางวิชาชีพ 

เรียน (ผูส้อบบญัชีรายเดิม).................................... 

ข้าพเจ้า........................................ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่.................. .....

ส านักงาน................................................................ขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้าได้รับการติดต่อให้เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัท...........................................เพื่อตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25xx งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด (ถ้ามี) ส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน รวมถึงสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ ข้าพเจ้าขอสอบถามท่านซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทว่ามีเหตุผล

ทางจรรยาบรรณทางวิชาชีพหรือไม่ ที่ ส านักงานฯ ควรน ามาพิจารณาหรือมีสถานการณ์ที่ท าให้ไม่ควร 

ตอบรับงานนี้   ในการนี้  ส านักงานฯ หวังว่าคงได้รับการตอบกลับจากท่านภายในวันที่................................ 

เพื่อน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการตอบรับงาน 

 

ขอแสดงความนับถือ 

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

หุ้นส่วนส านักงาน 

 

ผู้สอบบัญชีรายเดิม ลงชื่อ………………………………….. 

ได้รับจดหมายเมื่อวันที่……………………………………….. 

 

 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

114 

 

ตวัอย่างท่ี 4.8.4 หนงัสือจากกิจการถึงผูส้อบบญัชีรายเดิมเพือ่ใหข้อ้มูลกบัผูส้อบบญัชีใหม่ 

  

         วันที่ ……………………………………… 

 

เรียน (ผู้สอบบัญชีรายเดิม)…………………………………. 

  

 ตามที่……………………………………… (ผู้สอบบัญชีใหม่) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของกจิการ  

เพื่อตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25xx นั้น 

 

 บัดนี้  …………………………………… (ผู้สอบบัญชีใหม่) มีความประสงค์จะทราบเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

ในการตรวจสอบงบการเงินของกจิการปีนี้ดังนี้  

1. การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยรวม 

2. การทดสอบการควบคุมภายในและข้อบกพร่องที่พบ   

3. แผนการสอบบัญชีและผลการตรวจสอบทุกบัญชีในงบการเงิน 

 

ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้รายละเอียดเร่ืองต่าง ๆ ข้างต้นแก่…………………………….. (ผู้สอบบัญชีใหม่)  

อนึ่งในกรณีที่ต้องดูหรือคัดลอกข้อมูลที่จ าเป็นจากกระดาษท าการของท่าน ได้โปรดอนุญาตด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                     ……………………………. 

(ผู้บริหารของลูกค้าสอบบัญชี) 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.5 แบบฟอรม์ยืนยนัความเป็นอิสระและจรรยาบรรณก่อนการตอบรบังาน 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงานในเร่ืองความเป็นอิสระของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติในเร่ืองความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ต่อบริษัท……………….. (“บริษัท”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) ส าหรับ 

สิ้นรอบปีบัญชี..................... ซึ่งรวมถึงในเรื่องดังต่อไปนี้  

1. ข้าพเจ้า ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด ยืนยันว่าไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมที่มีสาระส าคัญในบริษัทหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท (ถ้ามี) 

2. ข้าพเจ้า ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด ยืนยันว่าไม่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ออก

โดยบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบและภายใน

ระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเสรจ็สิ้นการตรวจสอบบริษัท 

3. ข้าพเจ้า ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด ยืนยันว่าไม่มีเงินให้กู้ ยืมหรือเงินกู้ ยืมจาก

บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) รวมถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารส าคัญ และ

กรรมการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว (โดยที่บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อ้างอิง

ดังกล่าวไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน) 

4. ข้าพเจ้า ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด ยืนยันว่าไม่มีเงินฝาก บัญชีซื้ อขายหลักทรัพย์ 

หรือกรมธรรม์กับบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) ซ่ึงไม่ได้อยู่ภายใต้เง่ือนไขการค้า

ตามปกติของการด าเนินธุรกจิ 

5. ข้าพเจ้า ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด ยืนยันว่าไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินในกจิการ

ร่วมค้า หรือไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) รวมถึง

ผู้บริหารส าคัญ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัดังกล่าว  

6. ข้าพเจ้าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ของบริษัท (ถ้ามี) ที่มีอทิธพิลโดยตรงอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

7. ครอบครัวที่ใกล้ชิด และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดของข้าพเจ้า ยืนยันว่าไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงานในต าแหน่งอื่นของบริษัทหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี)  ที่มีอทิธพิลโดยตรงอย่างมี

สาระส าคัญต่องบการเงิน  

8. ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) ในระหว่างที่ข้าพเจ้า

ปฏบิัติงานตรวจสอบให้ 

9. ข้าพเจ้าไม่รับของขวัญหรือการรับรองจากบริษัท หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ถ้ามี) ในจ านวน

ที่มีมูลค่าเกนิ …………….. บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการรับค่าตอบแทนจากการให้บริการวิชาชีพ 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.5 แบบฟอรม์ยืนยนัความเป็นอิสระและจรรยาบรรณก่อนการตอบรบังาน (ต่อ) 

10. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าหากข้าพเจ้าได้รับข้อเสนอ หรือมีความประสงค์ไปเป็นพนักงานของบริษัทหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท (ถ้ามี) ข้าพเจ้าจะหยุดการปฏบิัติงานและด าเนินการแจ้งให้ผู้สอบบัญชี

ที่รับผิดชอบงานทราบโดยทนัท ี

หมายเหต:ุ 

- ครอบครัวที่ใกล้ชิด (Close Family) หมายถึง บิดา มารดา บุตรธิดา หรือพี่น้อง ผู้ซึ่งไม่ใช่สมาชิก

ครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สดุ 

- ครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สดุ (Immediate Family) หมายถึง คู่สมรสหรือเทยีบเท่า หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ 

 

 

 

ลงนาม   ____________________ 

ชื่อ-สกุล ____________________  

ต าแหน่ง ____________________ 

ฝ่าย ________________________ 

 วันที่ ________________________ 
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ตวัอย่างที่ 4.8.6 หนงัสือตอบรบังานส าหรบัการตรวจสอบงบการเงิน (Engagement Letter) 

ตัวอย่างดังต่อไปนี้ คือหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป 

ซึ่งจัดท าโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หนังสอืฉบับนี้ ไม่ใช่ข้อก าหนดที่เป็นทางการแต่ตั้งใจ

ให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นซึ่งอาจใช้ควบคู่กับข้อควรพิจารณาตามที่ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

หนังสือนี้ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้อก าหนดและสถานการณ์ของแต่ละงาน หนังสือนี้ ถูกร่างเพื่อ

อ้างอิงถึงการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดการรายงานงวดเดียวและต้องปรับเปล่ียนถ้าถูกใช้หรือคาดว่าจะใช้

กับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีถัดไปของลูกค้ารายเดิม (ดูย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 210) อาจเป็นการเหมาะสมที่จะขอค าแนะน าทางกฎหมายถึงความเหมาะสมของหนังสอืที่ถูกน าเสนอ 

       วันที่ ………………………………………………………… 

เรียน ผู้แทนที่เหมาะสมของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลของบริษัท กขค จ ากดั2 

[วตัถปุระสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ] 

ตามที่ท่าน3มีความประสงค์ที่จะให้ข้าพเจ้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชี 

ที่ส าคัญ ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับงานและความเข้าใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับงานสอบบัญชีนี้ตามความหมายใน

หนังสอืฉบับนี้  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงิน 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าคือเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบบัญชี  ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า

รายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ 

ผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้   

 

 
2
 ที่อยู่และการอ้างอิงในหนังสือจะเหมาะสมในสถานการณ์ของงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการส าคัญ ที่อ้างถึ งบุคคลที่เหมาะสม –  

ดูย่อหน้าที่ ก22 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 

3
 ตลอดหนังสือฉบับนี้  การอ้างถึง “ท่าน” “เรา” “ของเรา” “ผู้บริหาร” “ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล” และ “ผู้สอบบัญชี” จะถูกใช้หรือแก้ไข

ตามความเหมาะสมในสถานการณ์ 
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ตวัอย่างที่ 4.8.6 หนงัสือตอบรบังานส าหรบัการตรวจสอบงบการเงิน (Engagement Letter) (ต่อ) 

[ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี] 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีเหล่านี้ก าหนดให้ข้าพเจ้า

ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีรวมถึง 

การที่ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธกีารดังต่อไปนี้  

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม

ข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ  

การควบคุมภายในของบริษัท4 อย่างไรกต็าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ

ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินซึ่งข้าพเจ้าตรวจพบ

ในระหว่างการตรวจสอบ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงาน

ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ยวข้อง หรือถ้า 

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า

ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 
4
 ประโยคนี้ อาจมีการดัดแปลงตามความเหมาะสม  ในสถานการณ์ที่ผู้ สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ  

ความมีประสทิธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กบัการตรวจสอบงบการเงิน 
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ตวัอย่างที่ 4.8.6 หนงัสือตอบรบังานส าหรบัการตรวจสอบงบการเงิน (Engagement Letter) (ต่อ) 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

เนื่ องจากข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการตรวจสอบ รวมถึงข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการควบคุมภายใน ท าให้  

มีความเสี่ยงซึ่งไม่อาจหลีกเล่ียงได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอาจไม่ถูกค้นพบ 

แม้ว่าการตรวจสอบได้ถูกวางแผนและปฏบิัติอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกบัมาตรฐานการสอบบัญชี 

[ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร และการระบุแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (ส าหรบัวตัถปุระสงค์ของ

ตัวอย่างน้ี สมมติว่าผูส้อบบญัชีไม่พิจารณาว่ากฎหมายหรือขอ้บงัคับก าหนดความรบัผิดชอบเหล่านัน้ไดอ้ย่าง

เหมาะสม ดงันัน้ใหน้ าค าอธิบายในย่อหนา้ที ่6(ข) ของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ีมาใช)้] 

การตรวจสอบถูกปฏิบัติตามหลักการที่ว่า [ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ]5 

รับทราบและเข้าใจว่าตนเองมีความรับผิดชอบในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(ก) เร่ืองการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน6 

(ข) เร่ืองการควบคุมที่  [ผู้บริหาร] พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินโดยปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

(ค) เร่ืองการจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ ให้แก่ข้าพเจ้า7 

(1)   การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดซึ่ ง [ผู้บริหาร] ตระหนักว่าเกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน เช่น  

การบันทกึบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่น  

 (2) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้าพเจ้าอาจร้องขอจาก [ผู้บริหาร] เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

(3)   การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในกิจการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาว่าจ าเป็นที่จะต้อง

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านี้  

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขอค ายืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก  

[ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม)] เกี่ยวกบัค ารับรองที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเตม็ที่จากพนักงานของท่านในระหว่างการตรวจสอบ 

[ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอ่ืน] 

 

 
5
 ใช้ค าให้เหมาะสมตามสถานการณ ์

6
 หรือถ้าเหมาะสม อาจระบุว่า “การจัดท างบการเงินโดยแสดงอย่างถูกต้องตามที่ควรและเป็นจริงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” 

7
 ย่อหน้าที่ ก24 ในมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 210 ให้ตัวอย่างของเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารที่อาจรวมไว้ 
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ตวัอย่างที่ 4.8.6 หนงัสือตอบรบังานส าหรบัการตรวจสอบงบการเงิน (Engagement Letter) (ต่อ) 

[เพ่ิมขอ้มูลอื่น เช่น การจัดการค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ การเก็บเงินและขอ้ตกลงที่เฉพาะอื่นตาม  

ความเหมาะสม] 

[การรายงาน] 

[เพ่ิมการอา้งอิงทีเ่หมาะสมในรูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผูส้อบบญัชีและการรายงานเกีย่วกบัขอ้มูลอื่น

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง) ถา้เกีย่วขอ้ง] 

รูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของข้าพเจ้าอาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน ซึ่ งเป็นผลจากประเด็นจาก  

การตรวจสอบ 

โปรดลงนามและส่งคู่ฉบับของหนังสอืฉบับนี้ที่แนบมาคืนข้าพเจ้า เพื่อยืนยันการรับทราบและความเหน็ชอบของ

ท่านเกี่ยวกบัการตรวจสอบงบการเงินของข้าพเจ้ารวมถึงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของข้าพเจ้า 

บริษัท งจฉ จ ากดั 

รับทราบและเหน็ชอบในนามของบริษัท กขค จ ากดั โดย 

ลงนาม.......................... 

ชื่อ................................ 

ต าแหน่ง........................ 

วันที่.............................. 
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ตวัอย่างท่ี 4.8.7 แบบฟอรม์สรุปการยุติใหบ้ริการกบัลูกคา้ 

กจิการชื่อ : .........................................................................................  

เรื่อง 
ความเห็น/ 

ผลการด าเนินการ 
จัดท าโดย 

1. บันทกึเหตุการณ์และและข้อสรุปที่ส าคัญที่น าไปสู่

การยุติการให้บริการกบัลูกค้ารายเดิม เช่น วันที่ประชุม 

เนื้อหา หลักการเหตุผล ผู้เข้าประชุม และคณะกรรมการ

ที่ตัดสนิใจ 

 

 

 

2. พิจารณาถึงผลกระทบจากการยุติการให้บริการกบั

ลูกค้ารายเดิม 

  

• พิจารณาข้อก าหนดของวิชาชีพ ข้อบังคับ และข้อ

กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการรายงานตาม

ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ต้องท าเมื่อมีการถอนตัว 

• จัดการประชุมกบัผู้บริหารของลูกค้าและผู้มีหน้าที่

ก ากบัดูแลกจิการเพื่อหารือถึงข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ที่น าไปสู่การถอนตัว และจัดท ารายงาน

การประชุมที่ติดต่อกบัลูกค้า ผู้มีอ านาจ 

 

ความเห็นของผูอ้นุมติั: 

อนุมัติโดยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน …………………………………….…...  วันที่ …………………………. 

อนุมัติโดยหัวหน้าส านักงาน              …………………………………….…...  วันที่ ………………………….  



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

122 

 

ตวัอย่างท่ี 4.8.7 แบบฟอรม์สรุปการยุติใหบ้ริการกบัลูกคา้ (ต่อ) 

ตวัอย่างแบบฟอรม์บนัทึกผลเมือ่การยุติการใหบ้ริการกบัลูกคา้รายเดิมไดร้บัการอนุมติั  

หลังจากที่หัวหน้าส านักงานได้อนุมัติเพื่อยุติการให้บริการกบัลูกค้ารายเดิมแล้ว ด าเนินการต่อไปดังนี้   

เรื่อง ความเห็น/ 

ผลการด าเนินการ 

จัดท าโดย 

1. ตอบกลับหนังสอืสอบถามเหตุผลทางวิชาชีพที่

ได้รับจากผู้สอบบัญชีรายใหม่ของลูกค้าที่ยุติการให้ 

บริการ 

  

2. ส่งจดหมายเพื่อยุติการให้บริการกบัลูกค้ารายเดิม   

3. ตรวจสอบรายการมูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเกบ็

ค่าบริการและลูกหนี้คงค้างส าหรับลูกค้าที่ยุติการให้ 

บริการ หากมียอดคงเหลือให้ติดต่อกบัลูกค้าเพื่อสรุป

ยอดค่าบริการค้างรับทั้งหมด  

  

4. ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของส านักงาน 

• ปรับปรุงฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นประเภท
ลูกค้าที่ยุติการให้บริการ 

• ใส่ชื่อ และที่อยู่ของผู้สอบบัญชีรายใหม่ใน
ฐานข้อมูลของลูกค้าที่ยุติการให้บริการ 

• อื่น ๆ 

  

5. ด าเนินการแจ้งเร่ืองการยุติการให้บริการกบัลูกค้า

รายเดิม ในหัวข้อการประชุมคร้ังต่อไปกบัทมี

ตรวจสอบ 

  

6. ด าเนินการเกบ็เอกสารติดต่อสื่อสารกบัลูกค้าและ

กระดาษท าการ 

  

ผู้จัดท า     …………………………………….…...  วันที่ …………………………. 

ผู้สอบทาน …………………………………….…...  วันที่ …………………………. 
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5.1 ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ ฉบับที ่1 

มาตรฐานที่อา้งอิง ย่อหนา้ที่ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 31 ก75-ก85 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 ทุกย่อหน้า 

1. ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปน้ีที่กล่าวถึงการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ  

(อา้งอิงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ย่อหนา้ที่ 31(ก)-31(ฉ)) 

• กลุ่มผู้ปฏบิัติงานต้องเข้าใจและบรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกบังาน รวมถึงในกรณีที่

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในการบริหารและ 

การได้มาซึ่งคุณภาพของงานและการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดงาน (อ้างอิง 

ย่อหน้าที่ ก75) 

• ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

และการสอบทานงานที่ท าอย่างเหมาะสม โดยขึ้ นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของงานและ

ทรัพยากรที่ได้รับมอบหมายหรือน ามาใช้ได้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และงานที่ได้ปฏิบัติโดยสมาชิก

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าถูกก าหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และสอบทานงานโดย

สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่า (อ้างองิย่อหน้าที่ ก76-ก77) 

• กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม และการใช้วิจารณญาณในการ

สงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่เกี่ยวข้องกบัประเภทของงาน (อ้างองิย่อหน้า ก78) 

• ความรับผิดชอบในการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมในเร่ืองต่างๆ ที่ยากหรือน่าจะมีข้อโต้แย้ง  

โดยมีทรัพยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพียงพอในการจัดให้มีการปรึกษาหารืออย่าง

เหมาะสมได้ และน าข้อสรุปที่ได้จากการปรึกษาหารือไปปฏบิัติ (อ้างองิย่อหน้าที่ ก79-ก81) 

• การจัดการและการแก้ปัญหาที่เกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับผู้สอบทานคุณภาพงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานกิจกรรมภายใน

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน โดยข้อสรุปที่ได้มีการจดบันทกึและน าไปปฏิบัติ (อ้างอิง

ย่อหน้าที่ ก82) 

• เอกสารหลักฐานของงานมีการรวบรวมในเวลาที่เหมาะสมภายหลังวันที่ในรายงานและจัดเกบ็อย่าง

เหมาะสม และเกบ็รักษาเพื่อบรรลุความต้องการของส านักงานและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานวิชาชีพ  (อ้างองิย่อหน้าที่ ก83-ก85) 
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2. ส านกังานตอ้งจัดใหม้ีการสอบทานคุณภาพงานส าหรบัลกัษณะและสถานการณข์องงานดงัต่อไปน้ี  

(อา้งอิงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบบัที่ 1 ย่อหนา้ที่ 34(ฉ)) 

• การตรวจสอบงบการเงินของกจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

• งานตรวจสอบหรืองานอื่นที่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้มีการสอบทานคุณภาพงาน  

(อ้างองิย่อหน้าที่ ก133) 

• งานตรวจสอบหรืองานอื่นที่ส านักงานพิจารณาว่าการสอบทานคุณภาพงานเป็นการตอบสนองที่

เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ (อ้างองิย่อหน้าที่ ก134-ก137) 

5.2 ภำพรวมขององค์ประกอบ 

ระบบการบริหารคุณภาพก าหนดให้ส านักงานออกแบบและน ากระบวนการประเมินความเสี่ยงมา

ใช้เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์ประกอบการปฏิบัติงาน โดยระบุและประเมินความเสี่ยง

ด้านคุณภาพ  ออกแบบวิธกีารตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพ และน าวิธกีารตอบสนองมาจัดการกับ

ความเสี่ยงด้านคุณภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ เพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่า ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส านักงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพ โดยมีการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงาน ตลอดจนมีการปรึกษาหารือ

อย่างเพียงพอ การจัดการและแก้ปัญหาในความคิดเห็นที่แตกต่าง การสอบทานคุณภาพงาน เพื่อให้

สามารถออกรายงานของส านักงานได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมถึงการรวบรวมและจัดเกบ็เอกสาร

หลักฐานในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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แผนภาพแสดงองคป์ระกอบของการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-1 องค์ประกอบของการปฏบิัติงาน 

 

ส านักงานก าหนดความรับผิดชอบ 

ของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานและก าหนด 

แนวทางการควบคุมดูแลและสอบทาน 

การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพ และ

การสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ส านักงานจัดให้มีการปรึกษาหารอื/จัดการ

กบัความคิดเหน็ที่แตกต่างที่เกดิจาก 

การปฏบัิติงาน กบัผู้เชี่ยวชาญภายในหรือ

ภายนอกส านักงาน 

ส านักงานต้องรวบรวมเอกสารหลักฐาน 

และเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย  

ตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย ข้อบังคับ 

มาตรฐานวิชาชีพ หรือตามกรอบเวลา 

ที่เหมาะสม 

การปฏบัิติงานตรวจสอบ/ 

สอบทานงบการเงนิ/งานให้ความเชื่อม่ัน/ 

งานบริการเกี่ยวเนื่อง (TSQM1) 

ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายหรอืวิธปีฏบัิติ

ในการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงาน และ

ก าหนดคุณสมบัติของ 

ผู้สอบทานคุณภาพงาน 

การจัดท าเอกสารหลักฐานของ 

การสอบทานคุณภาพงาน 

การปฏบัิติงานสอบทานคุณภาพ 

 (TSQM2) 

การปฏบัิติงานสอบทานคุณภาพงาน รวมถึง 

 การปรึกษาหารือในเรื่องทีใ่ช้ดุลยพินิจที่

ส าคัญในการวางแผน การปฏบัิติงาน

และการรายงานการตรวจสอบ 

 การสอบทานเอกสารหลักฐานของงาน 

 การประเมินการมีส่วนร่วมของ 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

 การสอบทานงบการเงนิและรายงานที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสรุปผล 

 การสอบมสย 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

126 
 

5.3 ควำมรับผิดชอบของกลุ่มผูป้ฏิบัติงำนและกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแลและ

กำรสอบทำน  

5.3.1 ความรบัผิดชอบของกลุ่มผูป้ฏิบติังาน  

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานเป็นผู้น าของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ และมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  

• ต่อคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งจะส่งผลให้

รายงานที่ออกโดยส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์  

• รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการระบุและประเมินสถานการณ์และความสมัพันธท์ี่ก่อให้เกดิอุปสรรค

ต่อความเป็นอิสระ ด าเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคนั้นหรือท าให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดย

ใช้มาตรการป้องกนัที่เหมาะสม และแน่ใจว่ามีการจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างเหมาะสม  

• ปฏิบัติและสรุปผลอย่างเหมาะสมในการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและ

งานที่มีลักษณะเฉพาะ และมีการจัดท าเอกสารหลักฐานครบถ้วน  

• สื่อสารกับลูกค้าทันทเีมื่อส านักงานทราบหรือได้รับข้อมูลที่จะเป็นเหตุให้มีการปฏิเสธงาน และ

ด าเนินการยุติความสมัพันธก์บัลูกค้าอย่างเหมาะสม  

• ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการ

ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

• ก าหนดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ และกลยุทธก์ารตรวจสอบโดยรวม 

• ดูแลและควบคุมงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เกดิความเชื่อมั่นในคุณภาพโดยรวม

ของงานแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายว่า มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และ

ข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานที่ออกโดยส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ

งานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์  

• สื่อสารไปยังผู้บริหารหลักและผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของกิจการ เพื่อระบุบทบาทของตนเองใน

ฐานะผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

• ให้ค าแนะน าและค าปรึกษากบัผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ 

• สอบทานเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ รวมถึงการพูดคุยกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่า

ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการสรุปผลการตรวจสอบและ 

การเสนอรายงาน 

• ปรึกษาหารือกับผู้ เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม (ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน) ในเร่ืองที่ยาก

หรือที่น่าจะมีข้อโต้แย้ง  

• ด าเนินการให้มีการสอบทานคุณภาพงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพและตามนโยบายของ

ส านักงาน รวมถึงการปรึกษาหารือเร่ืองที่ตรวจพบระหว่างการปฏิบัติงานและระหว่าง  
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การสอบทานคุณภาพงานกับผู้สอบทานคุณภาพงาน โดยต้องไม่ลงวันที่ในรายงานจนกว่าจะได้

รับทราบว่าการสอบทานคุณภาพงานได้เสรจ็สิ้นแล้ว 

5.3.2 การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน  

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกบัการแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบทราบเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ เช่น  

• บทบาทความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ และต้อง

วางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบโดยใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  

• ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนแต่ละคน ในกรณีที่มีหุ้นส่วนมากกว่าหนึ่งคนมีส่วนร่วมในการ

ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• กลยุทธแ์ละแผนการตรวจสอบ  

• วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ รวมถึงประเดน็ที่ส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัความเสี่ยงของงานนั้นๆ 

• ปัญหาที่อาจพบ  

• วิธีปฏิบัติงานตรวจสอบที่เหมาะสมในการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาด

อย่างเป็นสาระส าคัญ 

การควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏบิัติงานเกี่ยวข้องกบัการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ซ่ึงอาจรวมถึง 

• การติดตามความคืบหน้าของงาน และพิจารณาว่างานนั้นส าเรจ็ตามแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ 

• การพิจารณาความรู้และความสามารถของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาว่า 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานมีเวลาเพียงพอในการปฏบิัติงานหรือไม่ มีความเข้าใจในค าสั่งที่ได้รับหรือไม่   

• การจัดการและสื่อสารประเดน็ส าคัญที่เกดิขึ้นระหว่างการปฏบิัติงาน พิจารณาความมีสาระส าคัญ

ของเร่ืองดังกล่าวและปรับเปลี่ยนแผนงานที่วางไว้ให้เหมาะสม  

• การระบุถึงประเด็นต่างๆ ที่ต้องการการปรึกษาหารือหรือการตัดสินใจจากสมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่าในระหว่างการปฏบิัติงาน 

ทั้งนี้  อาจพิจารณาก าหนดการควบคุมการปฏบิัติงานตรวจสอบดังต่อไปนี้  

1. ในช่วงวางแผนการตรวจสอบและก่อนออกไปปฏบิัติงานตรวจสอบ อาจจัดประชุมร่วมกนัภายใน

กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏบิัติงานทุกคนเข้าใจถึงความเสี่ยงในการตรวจสอบ กลยุทธ์

และแผนการตรวจสอบ รวมถึงเร่ืองส าคัญอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานต้องการสื่อสาร   

ซึ่งจะส่งผลให้ทมีงานสามารถปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพสงูสดุ 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นไปตาม Audit Program และต้องมีการลงลายมือชื่อ พร้อมทั้ง

วันที่ในกระดาษท าการที่จัดท าขึ้น 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

128 
 

3. ในระหว่างที่ปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ผู้ควบคุมงานจะต้องมีการติดตามความคืบหน้า รวมถึง

ประเด็นปัญหาต่างๆ ของทีมงานอยู่เสมอ เพื่อให้งานตรวจสอบมีความถูกต้องและครบถ้วน 

เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่จัดท าขึ้น รวมทั้งสามารถปฏบิัติงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

4. ในกรณีที่พบประเดน็ปัญหาจากการตรวจสอบ ผู้ควบคุมงานจะท าการสรุปประเดน็ปัญหา และ

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและเพื่อใช้

วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งมีการลงนามผู้ที่แจ้ง หุ้นส่วนที่

รับผิดชอบ และผู้ที่ให้ค าปรึกษา 

ล าดับขั้นในการพิจารณาแก้ไขปัญหา 

1) ผู้ปฏบิัติงาน 

2) ผู้ควบคุมงาน 

3) ผู้จัดการอาวุโส 

4) ที่ปรึกษา (หรือ technical committee ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยส านักงาน) 

5) ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน และ/หรือหุ้นส่วนส านักงานท่านอื่น 

6) บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ (ต้องรักษาความลับของลูกค้า มีความรู้ความสามารถ 

ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ อาจต้องพิจารณา

ถึงข้ันตอนและจัดท าเอกสารให้ละเอยีดรอบคอบ เช่น การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ

บุคคลภายนอกลงนามรับทราบในการไม่เปิดเผยข้อมูล) 

5. ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้จัดการอาวุโสจะต้องมีการติดตามประเดน็ที่ส าคัญต่างๆ 

หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้ นในระหว่างการปฏิบัติงานกับผู้ควบคุมงานอยู่เสมอ เพื่อให้งาน

ตรวจสอบมีความถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามแผนการสอบบัญชีที่จัดท าขึ้น รวมทั้งสามารถ

ปฏบิัติงานเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

6. หลังจากปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ ที่ท าการของลูกค้าแล้วเสรจ็ ทมีงานต้องจัดท ากระดาษท าการ

พร้อมทั้งสอบทานร่างงบการเงินให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

การสอบทานงานควรก าหนดให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่าสอบทานงาน

ของผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า และควรสอบทานในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ

งานและทรัพยากรที่มี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยอาจรวมถึงการ

พิจารณาว่า 

• งานทุกงานของส านักงานได้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน มาตรฐาน

วิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

• เร่ืองส าคัญต่างๆ ได้ถูกน ามาพิจารณาแล้วหรือไม่ เช่น เร่ืองต่างๆ ที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ 

เร่ืองที่ยากหรือเร่ืองที่ น่าจะมีข้อโต้แย้ง เร่ืองที่ เสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ หรือเร่ืองอื่นๆ ที่มี

ความส าคัญต่อการปฏบิัติงาน 
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• การปรึกษาหารือที่เหมาะสมได้ถูกด าเนินการ และข้อสรุปถูกจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและได้

น าไปปฏบิัติหรือไม่ 

• มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของงานที่วางแผนไว้หรือไม่ 

• งานที่ท าสนับสนุนข้อสรุปที่ได้และได้จัดท า เอกสารหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

เหมาะสมหรือไม่ 

• หลักฐานที่ได้รับในงานให้ความเชื่อมั่นเพียงพอและเหมาะสมที่จะสนับสนุนรายงานหรือไม่ 

• บรรลุวัตถุประสงค์ของวิธปีฏบิัติงานหรือไม่ 

• งานที่มอบหมายให้บุคคลในศูนย์ให้บริการด าเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

ทั้งนี้อาจระบุล าดับขั้นของการสอบทานงาน ดังนี้  

• ผู้ควบคุมงานจะสอบทานความครบถ้วนและถูกต้องของกระดาษท าการ  สอบทานร่างรายงาน

และงบการเงินในขั้นต้นหลังจากที่ปฎิบัติงานเสร็จสิ้น หากพบประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยจะ

จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อหารือกับผู้ปฏิบัติงานและน าไปแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะ

ส่งกระดาษท าการพร้อมทั้งร่างรายงานและงบการเงินไปให้กบัผู้จัดการอาวุโสสอบทานต่อไป 

• ผู้จัดการอาวุโสจะสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของกระดาษท าการ ร่างรายงานและ 

งบการเงินที่สอบทานโดยผู้ควบคุมงาน หากพบประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยจะจัดท าเป็น 

ลายลักษณ์อักษรเพื่อหารือกับผู้ควบคุมงานและน าไปแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยจะส่งกระดาษท า

การพร้อมทั้งร่างรายงานและงบการเงินไปให้กบัผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน เพื่อท าการสอบทานงาน 

• ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน  จะท าการสอบทานกระดาษท าการที่ส าคัญ ร่างรายงานและ 

งบการเงิน หากพบประเดน็ปัญหาหรือข้อสงสัยจะจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้จัดการ

อาวุโสชี้ แจงและน าไปแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยจะส่งกระดาษท าการ ร่างรายงานการและ 

งบการเงินไปให้กบัผู้สอบทานคุณภาพงาน (EQR) เพื่อท าการสอบทาน 

• ผู้สอบทานคุณภาพงาน (EQR) จะท าการสอบทานประเดน็ต่างๆ ในร่างรายงานและงบการเงิน 

หากมีประเดน็ที่สงสัย หรือข้อสอบถาม จะท าการสอบถามไปยังผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานเป็น

ลายลักษณ์อักษร และเมื่อได้รับค าชี้ แจง รวมทั้งสอบทานการแก้ไขประเด็นแล้ว ผู้สอบทาน

คุณภาพงานจะสรุปและแจ้งผลการสอบทานกับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ซึ่งควรจัดการให้

แล้วเสรจ็ก่อนที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานจะลงนามในรายงาน เพื่อส่งให้กบัลูกค้าเพื่ออนุมัติ  

อีกทั้งการสอบทานต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทานด้วย 

โดยมีการระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบทาน ผู้ที่ท าการสอบทาน และวันที่ในการสอบทาน การสอบทาน 

ที่ดีอาจก าหนดการบันทกึเป็นรูปแบบมาตรฐานเพื่อให้เหมาะสมกบัการปฏบิัติงาน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานควรมีการจัดประชุมเพื่อสรุปปิดงานเป็นการสอบทานขั้นสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ผู้สอบทานคุณภาพงาน และสมาชิกที่ส าคัญในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจ

ว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความเห็นในประเด็นที่ส าคัญตรงกัน และมีความพอใจกับการปฏิบัติงานและ  

การออกรายงานของส านักงาน 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

130 
 

5.4 กำรใชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ และกำรสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ  

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการวางแผน และปฏิบัติงานตรวจสอบ

โดยใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และต้องมีการบันทกึไว้ในกระดาษ

ท าการอย่างเหมาะสม โดยตระหนักว่าอาจมีสถานการณ์ที่ท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ 

การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการที่กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานระมัดระวังในการวิเคราะห์จะต้องพิจารณาเร่ืองต่อไปนี้  

• เอกสารหลักฐานที่ได้รับมีความขัดแย้งกนั 

• ข้อมูลที่ท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่ อถือของเอกสารและค าตอบที่ ได้รับจาก  

การสอบถามซ่ึงจะใช้เป็นหลักฐานในการปฏบิัติงาน 

• สถานการณ์ที่อาจแสดงให้เหน็ถึงการทุจริตที่อาจเกดิขึ้น 

• ข้อมูลที่อาจมีข้อบ่งชี้ถึงความล าเอยีงของผู้บริหารหรือของผู้สอบบัญชี 

• สถานการณ์ที่ชี้ ให้เหน็ถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้วิธกีารตรวจสอบเพิ่มเติม 

• สถานการณ์ที่ไม่ได้รับเอกสารหลักฐานหรือถูกปกปิดข้อมูลจากผู้บริหาร 

การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการตัดสนิใจเกี่ยวกบั 

• ความมีสาระส าคัญและความเสี่ยงของงาน 

• ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงานที่ใช้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานทางวิชาชีพ และเพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี 

• การประเมินว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ และ 

การประเมินว่าต้องปฏบิัติงานเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานทางวิชาชีพ 

• การประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการน าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ

กจิการไปปฏบิัติ 

• การสรุปผลการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น การประเมินความสมเหตุสมผล

ของประมาณการทางบัญชีที่ก าหนดโดยผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน 

การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพนั้นต้องสะท้อนให้เห็นถึงการน าหลักการสอบบัญชีและ

หลักการบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดุลยพินิจนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีทราบจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 
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วิธีการที่ส านกังานใชเ้พือ่ระบุถึงการใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพที่เหมาะสมส าหรบัผูป้ฏิบติังาน 

และการใชวิ้จารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (ในกรณีที่เกีย่วขอ้งกบัประเภท

ของงาน)  

ส านักงานต้องออกแบบและน าวิธีการตอบสนองมาใช้เพื่อจัดการกับการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพ และการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของ 

การปฏิบัติงาน ซึ่ งรวมถึงการตอบสนองเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล การสอบทาน  

การปรึกษาหารือ ความคิดเหน็ที่แตกต่าง และการสอบทานคุณภาพงาน  

นอกจากนี้  ในองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานก็เป็นหนึ่งในวิธี

ตอบสนองที่ช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการสังเกตและ

สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น 

• การด าเนินการอย่างจริงจังเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของส านักงานต่อ

การปฏบิัติตามพันธสญัญาเกี่ยวกบัคุณภาพ 

• ผู้น ามีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ และแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตาม

พันธสญัญาเกี่ยวกบัคุณภาพผ่านการกระท าและพฤติกรรม 

• การมอบหมายและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับงานที่ให้บริการ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงิน (เช่น สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจจ าเป็นต้อง

ใช้ทรัพยากรทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการว่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญหรือการเย่ียมชมสถานที่  

ทางกายภาพ)  

• การพัฒนาทรัพยากรทางปัญญาที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างความพร้อมให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อให้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการสังเกตและ

สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และให้แนวทางปฏบิัติส าหรับผู้ปฏบิัติงานในสถานการณ์ดังกล่าว 

• การบริหารและการมอบหมายบทบาทของบุคลากรในแต่ละงาน ซึ่งรวมถึงการจัดการเพื่อให้

มั่นใจว่าบุคลากรมีเวลาที่เพียงพอเพื่อปฏบิัติงานและบรรลุความรับผิดชอบของตน 

• การตัดสินใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับการตอบรับหรือการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น  

การพิจารณาว่าส านักงานมีทรัพยากรที่เหมาะสมในการปฏบิัติงานหรือไม่ และส านักงานมีเวลาที่

เพียงพอที่จะปฏบิัติงานตามพันธสญัญาอื่นๆ ที่ส านักงานให้ไว้หรือไม่ 

• การจัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม 
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5.5 กำรปรึกษำหำรือ  

ส านักงานต้องส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและ/หรือกับบุคคลอื่นๆ ทั้งภายใน

และนอกส านักงาน การปรึกษาหารือจะช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและการเ รียนรู้ ของ  

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน และเพิ่มระดับความสามารถ

ทางวิชาชีพของส านักงาน 

การให้ค าปรึกษาภายในส านักงานอาจใช้ผู้มีประสบการณ์และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อ

ลดความเสี่ยงอันอาจเกดิจากข้อผิดพลาดและเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ดังนั้น เมื่อ

พบเร่ืองที่ยาก ปัญหา หรือที่น่าจะมีข้อโต้แย้งที่เป็นเร่ืองที่ส าคัญในระหว่างการวางแผนหรือระหว่าง 

การปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานจึงควรปรึกษาหารือกับหุ้นส่วนอื่น หรือบุคลากรของส านักงาน

ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาอย่างเหมาะสม รวมถึงกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

และผู้ที่รับผิดชอบงาน (ผู้จัดการอาวุโส) ไม่สามารถหาข้อสรุปของแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ ควรจะ

ปฏบิัติดังต่อไปนี้  

- ทมีปฏิบัติงานตรวจสอบจะจัดท าสรุปประเดน็ของปัญหาหรือเร่ืองที่น่าจะมีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น

เป็นลายลักษณ์อักษร และหาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้ องต้น โดยมีการสรุปข้อมูลให้ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นที่หารือ  

การวิเคราะห์ประเดน็ ความเห็นของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ชื่อผู้สรุปประเดน็ วันที่สรุปข้อมูลแล้วเสรจ็ 

ส่งให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบทานและอนุมัติก่อนส่งให้กบัผู้ให้ค าปรึกษาของส านักงาน 

- กรณีผู้ ให้ค าปรึกษาของส านักงานไม่สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้  

จะท าการปรึกษาหุ้นส่วนอื่นของส านักงาน หากหุ้นส่วนอื่นของส านักงานไม่สามารถหาแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาได้ จะน าเร่ืองดังกล่าวไปปรึกษากับผู้ เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อหาแนวทาง 

การแก้ไขต่อไป ซึ่งการปรึกษาบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

และข้อก าหนดทางกฎหมาย 

ในกรณีที่ส านักงานขาดทรัพยากรภายในที่เหมาะสม อาจจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากบริการให้

ค าปรึกษาจากส านักงานอื่น หรือจากหน่วยงานวิชาชีพ หรือหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง  

การปรึกษาหารือกับบุคคลภายนอกส านักงานต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน              

กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานต้องจัดท าเอกสารบันทึกการปรึกษาหารือ รวมถึงการบันทึกคุณสมบัติของผู้ ให้  

ค าปรึกษาหารือภายนอก ความสามารถที่เกี่ยวข้อง และค าแนะน า/วิธีการที่ได้ใ ห้ค าแนะน าไว้อย่าง

เพียงพอเพื่อให้เข้าใจขอบเขตและลักษณะของการให้ค าปรึกษา  

การปรึกษาหารือกับบุคคลภายนอกส านักงานต้องมีการพิจารณาถึงความเป็นอิสระจากลูกค้าของ 

ผู้ให้บริการปรึกษาซึ่งต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีความเที่ยงธรรมสูง และพิจารณาถึง

ข้อก าหนดเร่ืองความลับของลูกค้า รวมถึงควรปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของส านักงาน  หากม ี

ข้อสงสัยในประเดน็ที่เกี่ยวข้องจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปรึกษาหารือกบับุคคลภายนอกส านักงาน  
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ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่าได้มีการขอค าปรึกษาอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่ ทั้งการ

ปรึกษาภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกับกลุ่มอื่นไม่ว่าจะอยู่

ภายในหรือภายนอกส านักงาน อีกทั้งพิจารณาว่าลักษณะและขอบเขตของการขอค าปรึกษา รวมทั้งข้อสรุป

ที่ได้นั้นมีการตกลงร่วมกบัผู้ให้ค าปรึกษาและน าไปปฏบิัติแล้วหรือไม่ 

หากค าแนะน าที่ได้รับจากการปรึกษาหารือไม่ได้มีการน าไปด าเนินการต่อ หรือมีความแตกต่างจาก

ข้อสรุปสดุท้ายที่เลือก ต้องมีการจัดท าบันทกึเพื่ออธบิายถึงเหตุผลข้อแตกต่างดังกล่าวโดยผู้รับผิดชอบด้วย 

ตัวอย่างเร่ืองที่ยาก ปัญหา หรือเร่ืองที่น่าจะมีข้อโต้แย้งซึ่งส านักงานหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจก าหนดให้

ต้องมีการปรึกษาหารือ เช่น  

• การด าเนินงานต่อเนื่อง 

• การทุจริตที่สงสยัหรือที่ค้นพบ หรือความผิดปกติอื่นๆ 

• ข้อสงสยัในความซื่อสตัย์สจุริตของผู้บริหาร 

• ความจ าเป็นที่จะต้องเสนอรายงานอย่างมีเง่ือนไขในปีปัจจุบัน 

• การเสนอให้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 

• กจิการลูกค้าและส านักงานถูกฟ้องร้องในเรื่องที่มีนัยส าคัญโดยบุคคลอื่น 

• แนวปฏบิัติทางบัญชีหรือการสอบบัญชีที่มีความซับซ้อน หรือเป็นกฎเกณฑใ์หม่ เช่น การประเมิน

มูลค่ายุติธรรม การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี การบัญชีเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ดิจิทลั เป็นต้น 

• ปัญหาภายในอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกจิ 

• ประเดน็ทางบัญชีหรือการสอบบัญชีที่เกดิจากความเสี่ยงของธุรกจิ 

• การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสงูที่ส าคัญของลูกค้า 

• การปรับโครงสร้างทางธุรกจิของลูกค้าครั้งใหญ่ และ 

• ลูกค้ามีแผนการที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ตัวอย่างการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการปรึกษาหารือ มีดังต่อไปนี้  

ตวัอย่างที่ 5.9.1 Checklist การก าหนดนโยบายและวิธีปฏบิัติเกี่ยวกบัการปรึกษาหารือ 

ตวัอย่างที่ 5.9.2 แบบฟอร์มการปรึกษาหารือ 

5.6 ควำมคิดเห็นทีแ่ตกต่ำง  

ส านักงานควรก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติตาม และช่วยในการจัดการกับ

ประเดน็ข้อขัดแย้งหรือความคิดเหน็ที่แตกต่างที่ส าคัญภายในส านักงาน โดยส านักงานควรจัดให้มีวิธีปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุเร่ืองข้อขัดแย้งและข้อพิจารณาตั้งแต่

ระยะแรกๆ และระบุถึงขั้นตอนการจัดการความคิดเหน็ที่แตกต่าง และวิธกีารในการน าข้อสรุปที่เกี่ยวข้องไป

ปฏิบัติตามแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งการจัดท าเอกสารบันทกึสรุปผลความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นลายลักษณ์

อกัษร โดยมีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะของปัญหา ขอบเขตของปัญหา และข้อสรุปให้ชัดเจน 
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ในกรณีที่เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันภายในส านักงาน ส านักงานอาจก าหนดนโยบายและ 

แนวทางการปฏบิัติดังนี้  

1. ควรมีการจดบันทกึประเดน็ปัญหา ข้อเทจ็จริง เหตุผลที่ท าให้เกิดข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นที่

แตกต่างกนั รวมทั้งแนวทางการแก้ไขของปัญหาในทุกสถานการณ์ 

2. ในการแก้ไขประเด็นปัญหาหรือข้อโต้แย้งต่างๆ นั้นจะต้องค านึงถึงมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่ง

แนวทางในการแก้ไขปัญหาจะต้องมีข้อมูลหรือเอกสารอ้างอิงจากมาตรฐานที่รองรับแนวคิด

ดังกล่าว และต้องด ารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม 

3. ควรจัดการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพื่อหาข้อยุติ โดยจะต้องพยายามรักษา

ไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม รอบคอบ และเปิดใจรับฟัง เพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหา

อย่างถูกต้องและทนัเวลา 

4. ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานกับผู้ สอบทานคุณภาพงานหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติ 

งานกจิกรรมในระบบการบริหารคุณภาพมีความเหน็ที่แตกต่างกัน จะต้องท าการปรึกษากับบุคคล

อื่นภายนอกทมีปฏบิัติงานตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัประเดน็ปัญหาดังกล่าว 

5. ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานจะไม่ลงวันที่ในรายงานจนกว่าประเดน็ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข 

6. ในบางสถานการณ์การแก้ปัญหาความแตกต่างของความคิดเห็นนี้ อาจบรรลุผล โดยผ่าน 

การปรึกษาหารือกบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นหรือส านักงานอื่น องค์กรวิชาชีพอื่น หรือองค์กรที่

ก ากบัดูแลอื่น เช่น กรณีที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง อาจท าการปรึกษากบัผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 

สถานการณ์ทั่วไปที่อาจท าให้เกดิความคิดเหน็ที่แตกต่าง ได้แก่  

• การตีความและวิธปีฏบิัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชี 

• ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

• การตีความเนื้อหาสาระทางเศรษฐกจิของรายการบัญชี 

• ความคิดเหน็ที่แตกต่างซ่ึงเกดิจากผลการปฏบิัติงานกบักระบวนการสอบทานคุณภาพงาน 

• ความคิดเหน็ที่แตกต่างซึ่งเกดิจากการเปลี่ยนแปลงภายในส านักงาน เช่น นโยบายและโครงสร้าง

ของส านักงาน การไม่ปฏบิัติตามแนวทางการปฏบิัติงานใหม่ของส านักงาน 

• ความคิดเห็นที่แตกต่างในเร่ืองความเหมาะสมในการมอบหมายงานให้พนักงาน รวมถึง

ความสามารถของพนักงาน 

ตัวอย่างการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัความคิดเหน็ที่แตกต่าง มีดังต่อไปนี้  

ตวัอย่างที่ 5.9.3 แบบฟอร์มบันทกึสรุปผลความคิดเหน็ที่แตกต่าง 
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5.7 กำรรวบรวมและเก็บรักษำเอกสำรหลักฐำน  

ส านักงานต้องจัดให้มีการก าหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมในการรวบรวมแฟ้มงานขั้นสุดท้ายให้เสร็จ

สมบูรณ์ โดยปกติแล้วจะไม่เกนิกว่า 60 วันภายหลังวันที่ในรายงาน 

การเก็บรักษาและการคงไว้ซึ่งเอกสารหลักฐานของงานนั้นรวมถึงการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 

สมบูรณ์ครบถ้วน ความสามารถในการเข้าถึงหรือความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูลที่จ าเป็นและ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ส านักงานอาจพิจารณาระยะเวลาในการเกบ็รักษาจากลักษณะของงานที่จัดท าและ

สถานการณ์ของส านักงานหากไม่มีข้อก าหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ ในกรณีของ

งานที่ปฏบิัติภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น ระยะเวลาในการเกบ็รักษา

เอกสารหลักฐานของงานโดยปกติแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันที่ในรายงาน หรือหากเป็นวันที่หลังจาก

นั้น ให้ใช้วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

การดัดแปลงแก้ไข ท าเพิ่ม หรือลบทิ้งเอกสารหลักฐานของงานภายหลังจากวันที่รวบรวมแฟ้มงาน

ขั้นสุดท้ายเสร็จสิ้ น ต้องได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมเพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐาน 

ตัวอย่างการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการรวบรวมและเกบ็รักษาเอกสารหลักฐาน มีดังต่อไปนี้  

ตวัอย่างที่ 5.9.4 Checklist เอกสารหลักฐาน 

5.8 กระบวนกำรประเมนิควำมเสีย่งของกำรปฏบัิติงำน  

ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงานในการปฏบิัติงาน ส านักงานต้อง  

• ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (quality objective) ในการปฏบิัติงาน ซึ่งอย่างน้อยให้รวมถึง 

- กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจและบรรลุความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับงาน รวมถึงในกรณีที่

เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในการบริหารและ 

การบรรลุด้านคุณภาพของงานและการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดทั้งงาน 

- ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทา งและการควบคุมดู แล 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและการสอบทานงานที่ปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยขึ้ นอยู่กับลักษณะและ

สถานการณ์ของงานและทรัพยากรที่ได้รับมอบหมายหรือจัดหาให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  

และงานที่ได้ปฏิบัติโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าถูกก าหนดแนวทาง 

ควบคุมดูแล และสอบทานงานโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่า  

- กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม และใช้วิจารณญาณใน 

การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่เกี่ยวข้องกบัประเภทของงาน  

- การปรึกษาหารือในเร่ืองที่ยากหรือเร่ืองที่ น่าจะมีข้อโต้แย้งและการน าข้อสรุปที่ตกลงกัน 

ไปปฏบิัติ  
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- การให้ความส าคัญและการแก้ปัญหาจากความคิดเห็นที่แตกต่างในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือ

ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับผู้สอบทานคุณภาพงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานกิจกรรมภายใน

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  

- เอกสารหลักฐานของงานมีการรวบรวมในเวลาที่เหมาะสมภายหลังวันที่ในรายงานและจัดเกบ็

อย่างเหมาะสม และเกบ็รักษาเพื่อบรรลุความต้องการของส านักงานและปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานวิชาชีพ 

• ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ (quality risk) โดยท าความเข้าใจความเสี่ยงที่ เกิดจาก 

สภาพเหตุการณ์ การกระท าการ หรือการไม่กระท าการ ที่อาจส่งผลในทางตรงข้ามกับการบรรลุ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในการปฏบิัติงาน  

• ออกแบบและน าการตอบสนองมาใช้ (design and implement response) โดยก าหนดนโยบาย

หรือวิธปีฏบิัติเพื่อจัดการกบัความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ประเมินไว้ ซึ่งอาจรวมถึง 

- การก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่กล่าวถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการก าหนด

แนวทางและการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและการสอบทานงานที่ท า 

- การสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการวางแผนและการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- การก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่กล่าวถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกบัเร่ืองที่ยากหรือที่น่าจะมี

ข้อโต้แย้ง รวมถึงความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรึกษาหารือเร่ืองที่

ก าหนดให้ต้องมีการปรึกษาหารือ และข้อสรุปจะต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานกบัผู้ให้ค าปรึกษา 

- การก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่กล่าวถึงการจัดการกับความคิดเห็นที่แตกต่างที่เกิดขึ้ น

ภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับผู้ สอบทานคุณภาพงานหรือ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน รวมถึงบุคลากรที่ให้

ค าปรึกษาหารือ 

- การก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่กล่าวถึงการสอบทานคุณภาพงานตามมาตรฐาน  

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2  

- การก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่กล่าวถึงการรวบรวมและจัดเกบ็เอกสารหลักฐานของงาน

ในแฟ้มงานให้เสรจ็สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายหลังวันที่ในรายงาน และระบุถึง

การเกบ็รักษาอย่างปลอดภัยเพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 

ตัวอย่างการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการรวบรวมและเกบ็รักษาเอกสารหลักฐาน มีดังต่อไปนี้  

ตวัอย่างที่ 5.8.1  ตัวอย่างการบันทกึวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงและการตอบสนอง 

ตวัอย่างที่ 5.8.2  การบันทึกกระบวนการปฏิบัติงาน (Process documentation) การทดสอบการออกแบบ

และการน าไปปฏิบัติ ของการควบคุม (Test of design and implementation) และ 

การทดสอบประสทิธภิาพของการควบคุม (Test of operating effectiveness) 
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ตวัอย่างท่ี 5.8.1 การบนัทึกวตัถุประสงคค์ุณภาพ ความเสีย่งและการตอบสนอง (*) 

(*) น าเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจเนื้อหาของมาตรฐาน การก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ความเสี่ยงและการตอบสนองขึ้นอยู่กบัลักษณะการบริหาร

จัดการ และรูปแบบของส านักงานสอบบัญชี 

การปรึกษาหารือ 

วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO1. ส านักงานมี

กระบวนการปรึกษา 

หารืออย่างเหมาะสมใน

เร่ืองที่ยากหรือเร่ืองที่น่าจะ

มีข้อโต้แย้งและน าข้อสรุป

ไปปฏบิัติ เพื่อให้มั่นใจว่า 

รายงานที่ออกโดย

ส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานมี 

ความเหมาะสมกบั

สถานการณ ์

QR1. ส านักงานไม่มีการปรึกษา 

หารือในเรื่องที่ยากหรือเร่ืองที่

น่าจะมีข้อโต้แย้ง เพื่อน าไปสู่

ข้อสรุปในการปฏบิัติ เนื่องจาก

การสื่อสารกบัทมีปฏบิัติงานถึง

นโยบายเกี่ยวกบัประเดน็ที่ส าคัญ

ไม่เพียงพอ 

 

 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

ส านักงานมีการก าหนดนโยบายและวิธปีฏบิัติใน

การปรึกษาหารือ โดยการก าหนดเร่ือง เนื้อหา 

หรือเงื่อนไขของเร่ืองที่ยากหรือน่าจะมีข้อโต้แย้ง  

ที่กลุ่มผู้ปฏบิัติงานต้องน ามาปรึกษาหารือให้

ชัดเจน และบันทกึไว้ในเวบ็ไซต์ภายในส านักงาน

เพื่อให้พนักงานของส านักงานเท่านั้นเข้ามาศึกษา

ได้โดยไม่เปิดเผยชื่อกจิการของลูกค้า รวมทั้งจัด

ประชุมหรืออบรมเพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึง

นโยบายที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงก าหนดความ

รับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และระบุให้น า

ข้อสรุปที่ตกลงร่วมกนัมาใช้ ซึ่งนโยบายดังกล่าว

ได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบ  
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ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO2. ส านักงานจัดให้มี

กระบวนการแก้ปัญหา

เกี่ยวกบัความคิดเหน็ที่

แตกต่างในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

กบัผู้สอบทานคุณภาพงาน 

หรือบุคคลที่ปฏบิัติงาน

กจิกรรมในระบบการ

บริหารคุณภาพของ

ส านักงาน  

QR2. ความคิดเหน็ที่แตกต่าง

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน หรือ

ระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงานกบั

ผู้สอบทานคุณภาพงาน หรือ

บุคคลที่ปฏบิัติงานกจิกรรมใน

ระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน ไม่ได้ถูกแก้ไขอย่าง

เหมาะสม 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

- ส านักงานมีการก าหนดนโยบายและวิธปีฏบิัติ

ในการแก้ไขความคิดเหน็ที่แตกต่าง  

- นโยบายและวิธปีฏบิัติในการแก้ไขความคิดเหน็ที่

แตกต่าง ได้สอบทานและอนุมัติโดยผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบก่อนน าไปปฏบิัติหรือเมื่อมีการ

แก้ไขนโยบายดังกล่าว 
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การสอบทานคุณภาพงาน 

วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO3. ส านักงานมีการสอบทาน 

คุณภาพงานที่เหมาะสม 

QR3. ส านักงานไม่ได้มี 

การแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงาน

ที่มีความรู้  ความสามารถ เวลา

และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการปฏบิัติงานอย่างเหมาะสม  

 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏบิัติใน 

การแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานและก าหนด

คุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงานดังกล่าว 

รวมทั้งติดตามผลการน าไปปฏบิัติ โดยพิจารณาจาก 

1) คุณสมบัติด้านเทคนิคที่ต้องใช้ในการปฏบิัติ

หน้าที่ รวมถึงประสบการณ์และเวลาในการ

ปฏบิัติงานที่เพียงพอ และ  

2) ระดับที่ผู้สอบทานคุณภาพงานที่สามารถให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกบังานได้ ซึ่งรวมถึงการมีอ านาจ

หน้าที่ที่จ าเป็น ท าให้ไม่กระทบต่อความเที่ยงธรรม

ของผู้สอบทาน  
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เอกสารหลกัฐานของงาน 

วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้  

โอกาสใน 

การเกิด 

(สูง/กลาง/
ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สูง/กลาง/
ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สูง/กลาง/
ต ่า) 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

QO4. เอกสารหลักฐาน

ของงานมีการรวบรวมใน

เวลาที่เหมาะสมภายหลัง

วันที่ในรายงานและจัดเกบ็

อย่างเหมาะสม รวมทั้งเกบ็

รักษาเพื่อบรรลุ 

ความต้องการของ

ส านักงานและปฏบิัติตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ 

ข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

หรือมาตรฐานวิชาชีพ  

QR4. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานไม่ได้

รวบรวมเอกสารหลักฐานภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดภายหลังวันที่

ในรายงาน เนื่องจากส ารอง

ตารางเวลาของพนักงานไว้ไม่

เพียงพอและขาดการติดตามผล

การปฏบิัติตามนโยบายอย่าง

เป็นระบบ 

 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

ส านักงานต้องจัดให้มีกรอบเวลาที่เหมาะสม  

โดยในกรณีของงานที่ปฏบิัติภายใต้มาตรฐาน 

การสอบบัญชีหรือมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น 

กรอบเวลาที่เหมาะสมในการรวบรวมแฟ้มงานขั้น

สดุท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์ โดยปกติแล้วจะไม่เกนิกว่า 

60 วันภายหลังวันที่ในรายงาน และวางแผนงาน

สนับสนุนให้พนักงานมีเวลาเพียงพอ อกีทั้ง

ก าหนดให้มีผู้ควบคุมการรวบรวมเอกสารหลักฐาน

ให้ทนัเวลา 

หมายเหตุ:  การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ส านักงานสอบบัญชีควรน าไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและสภาพแวดล้อม

ของส านักงาน
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ตวัอย่าง 5.8-1 ตารางการประเมินความเสีย่งการปฏิบติังาน 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอกาสใน

การเกิด 

สูง 
3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

5.8.2 การบนัทึกกระบวนการปฏิบติังาน (Process documentation) การทดสอบการออกแบบและ 

การน าไปปฏิบติัของการควบคุม (Test of design and implementation) และการทดสอบประสิทธิภาพ

ของการควบคุม (Test of operating effectiveness) 

การปฏิบติังาน – การปรึกษาหารือ 

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 
ความรับผิดชอบในการปรึกษาหารือในเรื่องที่ยากหรือเร่ืองที่

น่าจะมีข้อโต้แย้งและการน าข้อสรุปไปปฏบิัติ 

ความเสี่ยงที่ 1 

ไม่มีการปรึกษาหารือในเร่ืองที่ยากหรือเร่ืองที่น่าจะมีข้อโต้แย้ง

โดยน าไปสู่ข้อสรุปในการปฏบิัติ เนื่องจากการสื่อสารกบัทมี

ปฏบิัติงานถึงนโยบายเกี่ยวกับประเดน็ที่ส าคัญไม่เพียงพอ 

การตอบสนองที่ 1 (การควบคุมที่ 1) 

ส านักงานมีการก าหนดนโยบายและวิธปีฏบิัติในการ

ปรึกษาหารือโดยการก าหนดเร่ือง เนื้อหา หรือเงื่อนไขของ

เร่ืองที่ยากหรือเร่ืองที่น่าจะมีข้อโต้แย้ง ที่กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ต้องน ามาปรึกษาหารือให้ชัดเจน และบันทกึไว้ในเวบ็ไซต์

ของส านักงานเพื่อให้พนักงานเข้ามาศึกษาได้ รวมทั้งจัด

ประชุมหรืออบรมเพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายที่

เป็นปัจจุบัน รวมถึงก าหนดความรับผิดชอบของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน และระบุให้น าข้อสรุปที่ตกลงร่วมกนัมาใช้ ซึ่ง

นโยบายดังกล่าวได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบ 

รายละเอยีดของกระบวนการปฏบิัติงาน 

(Process activities)  

 

1) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนดและอนุมัติเร่ืองที่จ าเป็นต้อง

มีการปรึกษาหารือ โดยค านึงถึงความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่

อาจเกิดขึ้ นและมาตรฐานวิชาชีพที่ปรับปรุงใหม่ อีกทั้ง 

สอบทานความเหมาะสมของเร่ืองที่อนุมัติไว้อย่างน้อยปีละคร้ัง 

QR1 

QR3 QR4 

QR2 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

142 
 

การปฏิบติังาน – การปรึกษาหารือ 

2) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่งตั้งผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็น

ผู้ให้ค าปรึกษา 

3) ส านักงานมอบหมายส่วนงานท าหน้าที่สื่อสารให้พนักงาน

ทราบถึงวิธีปฏิบัติและเร่ืองที่จ าเป็นต้องมีการปรึกษาหารือที่

เป็นปัจจุบันผ่านทางเวบ็ไซต์ของส านักงานและจัดอบรมถ้ามี

ข้อมูลปรับปรุงใหม่ 

4) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มการปรึกษา 

หารือและลงนามร่วมกับผู้ให้ค าปรึกษา พร้อมแนบหลักฐาน

การปฏิบัติตามข้อสรุปประกอบแบบฟอร์มดังกล่าว ซ่ึงจะถูก

รวบรวมไว้กบัเอกสารหลักฐานของงาน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดท าโดยผู้ ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการควบคุม (Control owner’s review 

program) 

รายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

และผลการปฏบิัติงาน 

 ผู้จัดท าและวันที่จัดท า เอกสารหลักฐาน 

   

การทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม (Test of design and implementation) จัดท า

โดยผู้ท าการทดสอบ 

รายละเอียดขั้นตอนในการทดสอบและ

ผลการทดสอบ 

 ผู้จัดท าและวันที่จัดท า เอกสารหลักฐาน 

   

การทดสอบประสทิธภิาพของการควบคุม (Test of operating effectiveness) จัดท าโดยผู้ท าการทดสอบ 

รายละเอียดขั้นตอนในการทดสอบและ

ผลการทดสอบ 

 ผู้จัดท าและวันที่จัดท า เอกสารหลักฐาน 

   

5.9 ตัวอย่ำงเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องการปฏบิัติงาน มีดังนี้  

ตวัอย่างท่ี 5.9.1 Checklist การก าหนดนโนบายและวิธีปฏิบติัเกีย่วกบัการปรึกษาหารือ 

ตวัอย่างท่ี 5.9.2 แบบฟอรม์การปรึกษาหารือ 

ตวัอย่างท่ี 5.9.3 แบบฟอรม์บนัทึกสรุปผลความคิดเห็นที่แตกต่าง 

ตวัอย่างท่ี 5.9.4 Checklist เอกสารหลกัฐาน 
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ตวัอย่างที่ 5.9.1 Checklist การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัเกีย่วกบัการปรึกษาหารือ  

ส านักงานขนาดเล็กอาจมีความจ าเป็นมากกว่าในการปรึกษาหารือกับบุคคลภายนอกในเร่ืองที่

เกี่ยวกับรายการที่มีความซับซ้อน ประเดน็ทางบัญชีที่มีความซับซ้อน ประเดน็เกี่ยวกับความเป็นอิสระหรือ

จรรยาบรรณอื่นๆ 

Checklist ต่อไปนี้ ส านักงานอาจน ามาปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ 

ในเรื่องการปรึกษาหารือ 

การปฏิบติัเกี่ยวกบัการปรึกษาหารือ มี/

ไม่มี 

ไม่

เกีย่ว

ขอ้ง 

ขอ้คิดเห็น/เอกสาร

หลกัฐาน 

1. ได้มีการแจ้งบุคลากรให้ทราบถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน

ของส านักงานในการปรึกษาหารือ 

   

2. ไ ด้มีก ารระบุ เ ร่ื อ งห รือสถานการณ์ เฉพาะ ด้ านที่ มี 

ความจ าเป็นต้องมีการปรึกษาหารือ อันเนื่ องมาจาก

ลักษณะและความซับซ้อนของประเดน็ซึ่งรวมถึง 

ก) ประเด็นทางด้านเทคนิคในวิชาชีพที่ เพิ่ งมี ก าร

ประกาศใช้ 

ข) ประเดน็ทางการบัญชี การตรวจสอบที่มีลักษณะพิเศษ 

หรือข้อก าหนดในการรายงานของอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน 

ค) ประเดน็เกี่ยวกบัปัญหาในทางปฏบิัติ  

ง) ประเด็น เกี่ ยวกับ ข้อก าหนดของกฎหมาย และ

หน่วยงานก ากบัดูแล 

   

3. มีที่เก็บรักษาหรือจัดให้มีการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จ าเป็น

ส าหรับงานของส านักงาน หรือแหล่งค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้

อ้างองิอย่างเพียงพอ ดังนี้  

ก) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาและ

รักษาฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับงานของส านักงาน 

ข) มีคู่มือที่จ าเป็นต้องใช้ในงาน และมีการแจ้งเกี่ยวกับ

เทคนิคการตรวจสอบ 

ค) จัดให้มีการปรึกษาหารือกับผู้ เชี่ยวชาญจากส านักงาน

อื่น หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก 
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ตวัอย่างที่ 5.9.1 Checklist การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัเกีย่วกบัการปรึกษาหารือ (ต่อ) 

การปฏิบติัเกี่ยวกบัการปรึกษาหารือ 
มี/

ไม่มี 

ไม่

เกีย่ว

ขอ้ง 

ขอ้คิดเห็น/เอกสาร

หลกัฐาน 

4. ก าหนดฝ่ายงาน หรือบุคคลที่มีความช านาญเฉพาะด้านซึ่ง

เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการให้ค าปรึกษาหารือของ

ส านักงาน 

   

5. ระบุขอบเขตของการจัดท าเอกสารหลักฐานในการปรึกษา 

หารือดังต่อไปนี้  

ก) แนะน าบุคลากรของส านักงานเร่ืองเอกสารหลักฐานที่

ควรจัดท าและความรับผิดชอบในการจัดท าเอกสาร

หลักฐานในกระบวนการปรึกษาหารือ 

ข) ระบุสถานที่ในการจัดเกบ็เอกสารที่ปรึกษาหารือ  

ค) การเก็บรักษาแฟ้มกระดาษท าการซึ่ งประกอบด้วย

ผลสรุปของการปรึกษาหารือ เพื่อวัตถุประสงค์ใน 

การอ้างองิและการค้นคว้า 
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ตวัอย่างที่ 5.9.2 แบบฟอรม์การปรึกษาหารือ  

แบบฟอร์มการปรึกษาหารือนี้  ใช้ส าหรับบันทึกผลการปรึกษาหารือ หากมีการปรึกษาหารือซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับงานภายในส านักงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องจัดท าเอกสารบันทกึการปรึกษาหารือและ

ข้อสรุปความเหน็ 

แบบฟอรม์การปรึกษาหารือ 

ประเภทการใหบ้ริการ การสอบบัญช ี

ชื่อกิจการลูกคา้  

รอบระยะเวลาบญัชีสิ้ นสุดวนัที่ xx/xx/xxxx 

ใหค้ าปรึกษาโดย  วันที่ :  xx/xx/xxxx 

ผูร้อ้งขอการปรึกษาหารือ  วันที่ :  xx/xx/xxxx 

ชื่อผูส้อบบญัชีที่รบัผิดชอบงาน  

ชื่อเรื่อง 

การบันทกึรายการบัญชีส าหรับเหตุการณ์น า้ท่วมซ่ึงเกดิจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วตัถุประสงค ์

ต้องการทราบความชัดเจนในการบันทึกรายการบัญชีส าหรับเหตุการณ์น ้าท่วมซึ่ งเกิดจากภัยพิบัติ  

ทางธรรมชาต ิ 

ความเป็นมา/ขอ้เท็จจริง  

บริษัทลูกค้าประสบเหตุการณ์น า้ท่วมซ่ึงเกดิจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท าให้เคร่ืองจักรได้รับความเสียหาย

บางส่วน ซึ่งบริษัทได้ท าประกนัภัยไว้และได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

ประเด็นปัญหา 

บริษัทสามารถบันทกึบัญชีรับรู้รายได้เงินชดเชยที่คาดว่าจะได้รับจากบริษัทประกันภัยในรอบบัญชีปีที่เกดิ

น า้ท่วมได้หรือไม่และจ านวนเท่าไร  

การวิเคราะหป์ระเด็นและความเห็นของกลุ่มผูป้ฏิบติังานสอบบญัชี 

การบันทกึบัญชีรับรู้รายได้เงินชดเชยที่คาดว่าจะได้รับจากบริษัทประกนัภัย มีหลักเกณฑด์ังนี้  

• xx 

• xx 

เอกสารอา้งอิง  

• แม่บทการบัญชี 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37  : ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ

เกดิขึ้น  
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ตวัอย่างที่ 5.9.2 แบบฟอรม์การปรึกษาหารือ (ต่อ) 

ความคิดเห็นของลูกคา้ 

บริษัทลูกค้าต้องการบันทกึบัญชีรับรู้รายได้เงินชดเชยที่คาดว่าจะได้รับจากบริษัทประกนัภัยทั้งจ านวนตาม

วงเงินที่ท าประกนัภัยในงวดบัญชีที่เคร่ืองจักรได้รับความเสยีหายจากน า้ท่วม 

ความคิดเห็นและขอ้สรุปของผูใ้หค้ าปรึกษา 

เหน็ด้วยตามที่ทมีงานผู้สอบบัญชีวิเคราะห์และน าเสนอ 

 

ใหค้ าปรึกษาโดย ..............................  ต าแหน่ง .........................     วนัที่ ......................... 

อนุมติัโดย .......................................   ต าแหน่ง .........................     วนัท่ี .......................... 

 

สรุปผลการน าไปปฏิบติั 

ผู้สอบบัญชีชื่อ .........................     เมื่อวันที่ .......................... ได้รับทราบผลสรุปการปรึกษาหารือ 
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ตวัอย่างที่ 5.9.3 แบบฟอรม์บนัทึกสรุปผลความคิดเห็นที่แตกต่าง  

แบบฟอร์มบันทกึสรุปผลความคิดเห็นที่แตกต่างนี้  ใช้ส าหรับบันทกึข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นที่

แตกต่างซึ่งเกิดขึ้ นในงานบริการที่ให้ความเชื่อมั่นใดๆ ของส านักงาน ซึ่งต้องมีการจดบันทึกประเด็น 

ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากประเดน็ความคิดเหน็ที่แตกต่าง แนวทางที่เสนอ และข้อสรุปที่ได้ 

แบบฟอรม์บนัทึกสรุปผลความคิดเห็นที่แตกต่าง 

ชื่อกิจการลูกคา้  

รอบระยะเวลาบญัชีสิ้ นสุดวนัที่  

ประเด็นความคิดเห็นที่แตกต่าง •    

•    

ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากข้ึนจากประเด็น 

 

 

ความคิดเห็นและแนวทางเสนอปฏิบติัที่ 1  

 

 

ความคิดเห็นและแนวทางเสนอปฏิบติัที่ 2  

 

 

แหล่งที่มาของขอ้มูลที่ใชใ้นการแกปั้ญหา  

 

 

สรุปความเห็น 

 

 

ขอ้สรุปไดร้บัการน าไปปฏิบติัแลว้ใช่หรือไม่  ใช่            ไม่ใช่ 

เพราะ ............................................................. 

ผูบ้นัทึกสรุปผลความคิดเห็นที่แตกต่าง                                  วันที่ 

ผูส้อบทาน  

(ผูส้อบทานคณุภาพงาน) (ถา้มี) 

 วันที่ 

ผูส้อบทานสุดทา้ย 

(หุน้ส่วนผูร้บัผิดชอบงาน)  

 วันที่ 
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ตวัอย่างที่ 5.9.4 Checklist เอกสารหลกัฐาน 

Checklist เอกสารหลักฐานต่อไปนี้ ส านักงานอาจน ามาปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด

นโยบายและวิธปีฏบิัติส าหรับกระบวนการการจัดท าเอกสารหลักฐานของงาน 

ส านักงานจัดให้มีการจัดท าเอกสารหลักฐานโดยมีข้อก าหนด ดังนี้  

• เอกสารหลักฐานอาจอยู่ในรูปแบบของคู่มือที่เป็นทางการ รายการตรวจสอบ และแบบฟอร์ม 

หรืออาจอยู่ในรูปของเอกสารที่ ไ ม่ เป็นทางการ  หรืออาจจัดอยู่ในโปรแกรมประยุกต์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือรูปแบบดิจิทลัอื่นๆ 

• กรอบเวลาในการรวบรวมแฟ้มงานขั้นสุดท้ายส าหรับงานให้เสรจ็สมบูรณ์จะต้องไม่เกินกว่า 60 

วันภายหลังวันที่ในรายงาน หลังจากพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้วห้ามไม่ให้มีการดัดแปลงแก้ไข 

ท าเพิ่ม หรือลบทิ้ง 

• ส านักงานก าหนดระยะเวลาในการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงานไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจาก

วันที่ในรายงาน หรือหากเป็นวันที่หลังจากนั้น ให้ใช้วันที่ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของ 

งบการเงินของกลุ่มกจิการ 

• ส านักงานจะจัดให้มีการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานอย่างปลอดภัย รวมถึงก าหนดการเข้าถึงและ

เรียกใช้ข้อมูลโดยจะต้องได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม 

เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ 

ชื่อกิจการลูกคา้  

รอบระยะเวลาบญัชีสิ้ นสุดวนัที่  

ชื่อผูส้อบบญัชีที่รบัผิดชอบงาน  

ชื่อผูส้อบทานคุณภาพงาน  

ผูร้วมรวมแฟ้มงานขั้นสุดทา้ย  

วนัที่ในรายงาน  

วนัที่สุดทา้ยในการรวบรวมแฟ้มงาน  
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ตวัอย่างที่ 5.9.4 Checklist เอกสารหลกัฐาน (ต่อ) 

เอกสารหลกัฐานของงาน 
จัดท า

แลว้ 

ไม่

เกีย่วขอ้ง 

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตอบรับงานหรือ 

การคงไว้ซึ่งความสมัพันธก์บัลูกค้างานที่มีลักษณะเฉพาะ 

  

2. หนังสอืตอบรับงานจากลูกค้า (Engagement Letter)   

3. การประเมินความเป็นอิสระของส านักงาน กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ผู้สอบทานคุณภาพงาน 

รวมทั้งบุคลากรของส านักงานเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการ 

  

4. กระดาษท าการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่มีสาระส าคัญ

ต่องบการเงิน และการตอบสนองของส านักงานต่อความเสี่ยงดังกล่าว 

  

5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญและข้อสรุปที่ได้   

6. หลักฐานที่แสดงถึงการปฏบิัติงานของผู้สอบบัญชีว่าได้มีการสอบทานความเหมาะสม

ของกระดาษท าการที่ใช้ในการปฏบิัติงานให้ความเชื่อมั่น 

  

7. หนังสือรับรองของผู้บริหารที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจของกิจการ (Representation 

Letter) 

  

8. ข้อสรุปในการพิจารณาเร่ืองการด าเนินงานต่อเนื่องของกจิการลูกค้า   

9. หลักฐานการปรึกษาหารือกับบุคคลอื่นในเร่ืองที่ยาก มีข้อโต้แย้ง หรือมี

ความเหน็ที่แตกต่าง ตลอดจนข้อสรุปที่เหมาะสม 

  

10. รายการผิดพลาดมีนัยส าคัญของรายงานทางการเงินที่พบระหว่างการตรวจสอบ   

 (Audit Adjustments) ทั้งที่มีการปรับปรุงแล้วและที่ไม่ได้รับการปรับปรุง 

  

11. รายงานของผู้สอบบัญชี   

12. เร่ืองหรือประเด็นที่สื่อสารกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  

 หรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลอื่น 

  

13. แบบสอบถามการปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน   
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5.10 กำรสอบทำนคุณภำพงำน 

5.10.1 ขอ้ก าหนดมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบบัท่ี 2 

1. ส านกังานก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัเกี่ยวกบัการแต่งตั้งและคุณสมบติัของผูส้อบทานคุณภาพงาน 

ดงัต่อไปน้ี (อา้งอิงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบบัที่ 2 ย่อหนา้ที่ 17-23) 

• ส านักงานต้องก าหนดให้มีการมอบหมายผู้ที่ รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้ สอบทานคุณภาพงาน  

ซึ่งต้องเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ และอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม (อ้างอิง

ย่อหน้าที่ ก1-ก3)  

• ส านักงานต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ และ (อ้างองิย่อหน้าที่ ก4)   

(ก) มีความรู้ และความสามารถ รวมถึงมีเวลาที่เพียงพอ และมีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมใน 

การปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงาน (อ้างองิย่อหน้าที่ ก5-ก11)   

(ข) ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคต่อ

ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระของผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้างองิย่อหน้าที่ ก12-ก15 

และ ก17-ก18) และปฏบิัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน 

(ถ้ามี) (อ้างองิย่อหน้าที่ ก16) 

• ส านักงานต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติส าหรับบุคคลที่เป็นผู้ ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน กลุ่ม

บุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ และ 

(ก) มีความรู้และความสามารถ รวมถึงมีเวลาเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

และ (อ้างองิย่อหน้าที่ ก19) 

(ข) ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคต่อ

ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ และข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับ (ถ้ามี) 

(อ้างองิย่อหน้าที่ ก20-ก21) 

• ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธปีฏิบัติที่ก าหนดความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงาน

ในการปฏิบัติงานสอบทาน และในการพิจารณาลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการสอบทาน

คุณภาพงานของกลุ่มผู้ ช่วย รวมทั้งความรับผิดชอบในการควบคุมและสอบทานงานของผู้ ช่วย

เหล่านั้น (อ้างองิย่อหน้าที่ ก22) 

• ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ระบุถึงสถานการณ์ที่ท าให้ผู้สอบทานคุณภาพงานมี

คุณสมบัติบกพร่อง และระบุการด าเนินการที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงการระบุและคัดเลือกผู้ที่

เหมาะสมมาเปลี่ยนแทน (อ้างองิย่อหน้าที่ ก23-ก24) 
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2. ส านกังานก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบติัเกี่ยวกับการปฏิบติังานสอบทานคุณภาพงานที่ระบุถึง  

(อา้งอิงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบบัที่ 2 ย่อหนา้ที่ 24-27) 

• ความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงาน ณ ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจ

ที่ส าคัญและข้อสรุปที่ได้ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยการสอบทานคุณภาพงานควร 

เสร็จสิ้ นก่อนวันที่ในรายงาน และหากการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอบทานคุณภาพงานและ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมควรมีการด าเนินการที่เหมาะสม  

(อ้างองิย่อหน้าที่ ก25-ก27) 

• การก าหนดให้ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องปฏบิัติงาน ดังนี้  (อ้างองิย่อหน้า ก28-ก33) 

(ก) อ่านและได้ท าความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและสถานการณ์ของงาน รวมถึง

ข้อบกพร่องจากกระบวนการติดตามผลและแก้ไขที่ได้รับการสื่อสารจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

และส านักงาน (อ้างองิย่อหน้าที่ ก34) 

(ข) ปรึกษาหารือเร่ืองต่างๆ ที่ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญในการวางแผน การปฏบิัติงาน 

และรายงานของผู้ สอบบัญชีกับผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานและสมาชิกอื่นในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน (อ้างองิย่อหน้า ก35-ก38) 

(ค) สอบทานเอกสารหลักฐานของงานที่เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญและข้อสรุปที่ได้ของ

กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน (อ้างองิย่อหน้าที่ ก39-ก43) 

(ง) ประเมินการพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในเร่ืองความเป็นอิสระของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกบังานนั้น (อ้างองิย่อหน้าที่ ก44) 

(จ) ประเมินว่ามีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมหรือไม่ในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความคิดเห็นที่

แตกต่างหรือในเร่ืองที่ยากหรือที่มีข้อโต้แย้ง และข้อสรุปที่ได้จากการปรึกษาหารือดังกล่าว 

(อ้างองิย่อหน้าที่ ก45) 

(ข) ประเมินเกณฑ์ในการพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานว่ามีส่วนร่วมตลอดทั้งงาน

อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญและการพิจารณาข้อสรุปให้

เหมาะสมกบัลักษณะและสถานการณ์ของงาน (อ้างองิย่อหน้าที่ ก46) 

(ฉ) สอบทานงบการเงินและรายงานส าหรับงานตรวจสอบ งานสอบทานและงานให้ความเชื่อมั่น

และงานบริการเกี่ยวเนื่อง (อ้างองิย่อหน้าที่ ก47-ก48) 

• การแจ้งว่าการสอบทานคุณภาพเสร็จสิ้นหรือแจ้งข้อกังวลให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานทราบ

หากพบว่าการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญหรือข้อสรุปที่ได้ไม่เหมาะสม และถ้าข้อกังวลดังกล่าวยังไม่ได้

รับการแก้ไขให้แจ้งต่อบุคคลในส านักงานที่เหมาะสมว่าไม่สามารถท าการสอบทานคุณภาพงาน

ให้เสรจ็สมบูรณ์ (อ้างองิย่อหน้าที่ ก49) 
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3. ส านกังานก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัเกี่ยวกบัการจัดท าเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี (อา้งอิง

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบบัที่ 2 อา้งอิงย่อหนา้ที่ 28-30) 

ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดให้มีการจัดท าเอกสารหลักฐานของการสอบทาน

คุณภาพงานให้เพียงพอที่จะสามารถเข้าใจลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏิบัติในการสอบทาน

คุณภาพงาน และข้อสรุปที่ได้จากการปฏิบัติงานสอบทาน ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องน าไปรวมกับเอกสาร

หลักฐานของงาน (อ้างองิย่อหน้าที่ ก50) 

5.10.2 การสอบทานคุณภาพงาน  

การสอบทานคุณภาพงาน (Engagement Quality Review) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

• ประเมินเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้อสรุปที่ใช้ในการจัดท า

รายงาน และ 

• พิจารณาว่าร่างรายงานของส านักงานนั้นเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือไม่ 

การสอบทานคุณภาพงานไม่ได้มีจุดประสงค์ในการประเมินว่างานมีการท าตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายของส านักงานหรือวิธกีารปฏบิัติงานหรือไม่ 

ส านักงานต้องมีการแต่งตั้งผู้ สอบทานคุณภาพงานเพื่อท าการสอบทานคุณภาพงานตรวจสอบ 

งบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกงาน ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่

ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อพิจารณาว่า 

การตรวจสอบงบการเงินของกจิการใดต้องได้รับการสอบทานคุณภาพงาน 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจพิจารณาจัดให้มีการสอบทานคุณภาพ 

• งานที่ส านักงานบริการต่อลูกค้ามีความเกี่ยวข้องกับสาธารณชนทั่วไป หรือเป็นกิจการที่มีส่วนได้

เสยีสาธารณะ  

• เป็นกจิการที่ด าเนินงานในภาครัฐ หรือได้รับเงินทุนจากรัฐบาล  

• กิจการของลูกค้าด าเนินงานในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย และ

กองทุนบ าเหนจ็บ านาญ  

• มีผู้ถือหุ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเทยีบเท่าเจ้าของ หุ้นส่วน ผู้ร่วมทุน ผู้ รับผลประโยชน์ หรือบุคคล

อื่นที่คล้ายคลึงกนั ใช้ประโยชน์จากรายงานที่ออกโดยส านักงานเป็นจ านวนมาก  

• กิจการของลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องและอาจมีผลกระทบ

ที่อาจเกดิขึ้นอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ใช้ข้อมูลต่างๆ ของกจิการ (นอกเหนือจากผู้บริหาร)  

• ลักษณะรายการของกิจการลูกค้ามีความซับซ้อน เช่น การใช้ประมาณการและดุลยพินิจของ

ผู้บริหารซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อผู้ใช้ข้อมูลของกจิการ  

• ค่าบริการต่อลูกค้าคิดเป็นสัดส่วนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการของหุ้นส่วนแต่ละคน หรือ

ค่าบริการทั้งหมดของส านักงาน (ตัวอย่างเช่น สงูกว่าร้อยละ 10) 

• งานที่มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่ถูกระบุขึ้นในระหว่างกระบวนการตอบรับงาน เช่น ลูกค้ารายใหม่ที่

มีประเดน็ไม่เหน็ด้วยกบัผู้สอบบัญชีคนก่อน 
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• พบความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึนในระหว่างปฏบิัติงาน 

• กจิการในอุตสาหกรรมเกดิใหม่ หรือส านักงานไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 

• ลูกค้าถูกฟ้องร้องในจ านวนเงินที่มีนัยส าคัญ ซึ่งทราบภายหลังได้ตอบรับงาน  

• ลูกค้าอยู่ภายใต้การจัดการของศาลหรือกระบวนการพิจารณาคดี  

• งานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่รวมอยู่ใน

เอกสารที่หน่วยก ากบัดูแลร้องขอ เช่น ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสอืชี้ชวน  

• มีข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยส าคัญซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือการปรับย้อนหลัง

ตัวเลขเปรียบเทยีบที่มีสาระส าคัญ 

• ตรวจพบรายการผิดพลาดที่มีนัยส าคัญ (Material Misstatement) ทั้งรายการที่ได้ปรับปรุงและ

มิได้ปรับปรุงในงบการเ งิน (Corrected or Uncorrected Misstatement) ซึ่ งพบในระหว่าง

ปฏบิัติงานตรวจสอบ และมีแนวโน้มจะเกดิขึ้นอกี  

• มีความขัดแย้งกบัผู้บริหารในเรื่องหลักการบัญชี และการถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ  

• กจิการที่มีระดับสนิทรัพย์ถึงเกณฑท์ี่ระบุไว้ 

• งานที่ให้ความเชื่อมั่นที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านและความรู้ ในการวัดหรือประเมินเร่ืองที่อยู่

ภายใต้เกณฑท์ี่ใช้ในการปฏบิัติงาน 

• กจิการที่มีข้อกงัวลที่แสดงในการสื่อสารจากตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ก ากบัดูแลทางการเงิน 

• กจิการที่มีระดับสนิทรัพย์ถึงเกณฑท์ี่ระบุไว้  

• มีข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยส าคัญซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข 

• งานที่มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่ถูกระบุขึ้นในระหว่างกระบวนการตอบรับงาน 

• กจิการในอุตสาหกรรมเกดิใหม่ หรือส านักงานไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 

• งานที่ให้ความเชื่อมั่นที่ต้องใช้ทกัษะเฉพาะ 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานควรพิจารณาค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้สอบทานคุณภาพงาน  

อีกทั้งต้องมีการหารือและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับผู้สอบทานคุณภาพงานให้เสรจ็สิ้นก่อนวันที่

ในรายงานที่จะออกโดยส านักงาน 

ตัวอย่างการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการสอบทานคุณภาพงาน มีดังต่อไปนี้  

ตวัอย่างที่ 5.10.4.1 การก าหนดนโยบายการสอบทานคุณภาพงาน 

5.10.2.1 ผูส้อบทานคุณภาพงาน  

ผู้สอบทานคุณภาพงาน หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื่นในส านักงาน หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับ 

การแต่งตั้งโดยส านักงานเพื่อท าการสอบทานคุณภาพงาน โดยส านักงานต้องจัดให้มนีโยบายหรือวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกบัผู้สอบทานคุณภาพงาน ดังนี้  

• นโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานที่ก าหนดความรับผิดชอบส าหรับ 

การแต่งตั้งผู้ สอบทานคุณภาพงานแก่บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ และอ านาจหน้าที่ที่

เหมาะสมภายในส านักงานเพื่อที่จะบรรลุความรับผิดชอบในการแต่งตั้ง  

• นโยบายหรือวิธปีฏบิัติในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทานคุณภาพงาน 
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คุณสมบติัของผูส้อบทานคุณภาพงาน 

• มีความรู้และความสามารถ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง 

— ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ

นโยบายหรือวิธกีารปฏบิัติงานของส านักงานที่เกี่ยวข้องกบังาน 

— ความรู้ในอุตสาหกรรมของกจิการ 

— ความเข้าใจและประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะและความซับซ้อนใกล้เคียงกนั 

— ความเข้าใจในประเดน็ที่พบจากกจิกรรมติดตามผลของส านักงานและการตรวจทานภายนอก 

— ความเข้าใจในความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการปฏบิัติงานและจัดท าเอกสาร

หลักฐานในการสอบทาน ซึ่งอาจพัฒนาได้โดยการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องจากส านักงาน  

— ข้อก าหนดอื่นๆ ที่ส านักงานอาจใช้พิจารณา เช่น ลักษณะของกิจการ ความเชี่ยวชาญและ

ความซับซ้อนของอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อมของข้อก าหนดที่กิจการได้ด าเนินงาน และ

ขอบเขตที่งานนั้นเกี่ยวข้องกบัความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• มีเวลาที่เพียงพอในการปฏบิัติงาน 

• มีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมในการปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงาน 

• ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคต่อ 

ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระของผู้สอบทานคุณภาพงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

คุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน (ถ้ามี) 

อุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมอาจเกิดขึ้ นจากการที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ สอบทาน

คุณภาพงานหลังจากที่เคยเป็นผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบนั้นมาก่อน ส านักงานต้องจัดการ

อุปสรรคดังกล่าวโดยการก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ระบุระยะเวลาของการเว้นการปฏิบัติงานสองปี 

หรือมากกว่า ก่อนที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบจะสามารถกลับมาปฏบิัติงานในฐานะผู้สอบทาน

คุณภาพงาน 

ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และต้องมิใช่บุคคลที่ท าการ

สอบทานงานของตนเอง หรือเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในงานนั้นๆ ผู้สอบทานคุณภาพงาน

อาจมีมากกว่า 1 คน ในแต่ละงานกไ็ด้ตามความเหมาะสมของขอบเขตงาน 

ในกรณีของส านักงานขนาดเล็ก หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคนเดียว อาจไม่มีหุ้นส่วนหรือ

บุคคลอื่นภายในส านักงานที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานสอบทานคุณภาพงาน  ส านักงานอาจว่าจ้างหรือใช้

บริการของบุคคลภายนอกส านักงานในการสอบทานคุณภาพงาน บุคคลภายนอกส านักงานอาจเป็นหุ้นส่วน

หรือพนักงานของส านักงานเครือข่าย องค์กรในเครือข่ายของส านักงาน หรือผู้ให้บริการ โดยส านักงานต้อง

ควบคุมให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 เกี่ยวกับ

ข้อก าหนดของเครือข่าย หรือบริการเครือข่าย หรือผู้ ให้บ ริการ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

สถานการณ์เมื่อผู้สอบทานคุณภาพงานใช้ผู้ ช่วย ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่

ก าหนดคุณสมบัติของผู้ ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่สมาชิกของกลุ่ม



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

155 
 

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และมีความรู้และความสามารถ รวมถึงมีเวลาเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย และปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคต่อ

ความเที่ยงธรรมและความเป็นอสิระ  

ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ระบุถึงสถานการณ์ที่ท าให้คุณสมบัติของผู้สอบทาน

คุณภาพงานในการปฏิบัติงานสอบทานคุณภาพบกพร่อง เช่น การเปล่ียนแปลงความรับผิดชอบอื่นของ

ผู้สอบทานคุณภาพงานจนเกิดข้อบ่งชี้ ว่าอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการสอบทานคุณภาพงาน ฯลฯ หากผู้สอบทาน

คุณภาพงานมีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานสอบทานคุณภาพลดลง ส านักงานควรระบุการด าเนินการที่

เหมาะสม ซึ่งรวมไปถึงการระบุและคัดเลือกการเปล่ียนผู้สอบทานคุณภาพงานในสถานการณ์ดังกล่าว 

นอกจากนี้  หากผู้สอบทานคุณภาพงานทราบถึงสถานการณ์ที่ท าให้คุณสมบัติของตนลดลง ผู้สอบทาน

คุณภาพงานต้องแจ้งให้บุคคลที่เหมาะสมในส านักงานทราบ และถ้าการสอบทานคุณภาพงานยังไม่เร่ิม

ปฏบิัติควรปฏเิสธการแต่งตั้งเป็นผู้สอบทานคุณภาพงาน แต่ถ้าการสอบทานคุณภาพงานได้เร่ิมปฏบิัติแล้ว

ควรหยุดปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงาน  

5.10.2.2 การปฏิบติังานการสอบทานคุณภาพงาน  

ผู้สอบทานคุณภาพงานควรมีส่วนร่วมกบัการปฏบิัติงานตั้งแต่ในขั้นตอนของการวางแผนงาน มีเวลา

เพียงพอในการสอบทานประเด็นที่ส าคัญ สอบทานเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอย่างทันท่วงที  

เพื่อให้เร่ืองต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขภายในหรือก่อนวันที่ในรายงาน โดยลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

ของวิธีปฏิบัติงานของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจต้องเปล่ียนแปลงไปตามลักษณะและสถานการณ์ของงาน

หรือกจิการ อย่างไรกดี็ ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานจะต้องสอบทานเอกสารหลักฐานก่อนที่จะให้ผู้สอบทาน

คุณภาพงานปฏิบัติงาน และการสอบทานคุณภาพงานนั้นไม่ได้ท าให้ความรับผิดชอบในงานของผู้สอบบัญชี

ที่รับผิดชอบงานลดลง 

ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายหรือวิธปีฏบิัติเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงานที่ระบุถึง 

• ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธปีฏบิัติที่ผู้สอบทานคุณภาพงานน าไปปฏบิัติ 

• ความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงาน 

• ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน รวมไปถึงการไม่ลงวันที่ในรายงานจนกว่าจะได้

รับทราบจากผู้สอบทานคุณภาพงานว่าการสอบทานคุณภาพงานได้เสรจ็สิ้นแล้ว 

• สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจบ่งบอกถึงอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมของผู้สอบทานคุณภาพงาน 

รวมถึงการด าเนินการที่เหมาะสมเมื่อเกดิสถานการณ์นั้น 

ในการปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงาน ผู้สอบทานคุณภาพงานต้อง 

• อ่านและท าความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและสถานการณ์ของงาน รวมถึงข้อบกพร่องจาก

กระบวนการติดตามผลที่สื่อสารจากกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบและส านักงาน 

• ปรึกษาหารือเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญในการวางแผน การปฏิบัติงาน 

และการรายงานการตรวจสอบกบัผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานและสมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ณ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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• สอบทานเอกสารหลักฐานของงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

และข้อสรุปของเร่ืองดังกล่าว เพื่อประเมินว่าเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจและการใช้การสังเกตและ

สงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งข้อสรุปที่ได้เหมาะสมและมีเอกสาร

หลักฐานสนับสนุนหรือไม่ 

• ประเมินการพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ

เกี่ยวกบัความเป็นอสิระของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

• ประเมินว่ามีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมในกรณีที่มีความคิดเหน็ที่แตกต่างกนั หรือในเรื่องที่

ยากหรือที่มีข้อโต้แย้ง รวมถึงได้น าข้อสรุปที่ได้จากการปรึกษาหารือไปปฏบิัติหรือไม่ 

• พิจารณาว่าผู้ ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงานเข้าใจค าสั่งและงานที่จะต้องปฏิบัติตามที่ได้วางแผนไว้

ส าหรับการสอบทานคุณภาพงานนั้นหรือไม่ ควบคุมและสอบทานงานของผู้ ช่วย รวมทั้งจัดการ

เร่ืองที่ผู้ช่วยเสนอโดยพิจารณาถึงนัยส าคัญและปรับเปลี่ยนวิธกีารที่วางแผนไว้ให้เหมาะสม  

• ประเมินเกณฑ์ในการพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานว่า ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมี

ส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดงานตรวจสอบ และ 

• สอบทานงบการเงินและรายงานที่ เกี่ยวข้องส าหรับงานตรวจสอบ งานสอบทาน งานที่ให้ 

ความเชื่อมั่น และงานบริการเกี่ยวเนื่อง เพื่อประเมินว่าการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับเร่ืองที่ใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญนั้นสอดคล้องกับความเข้าใจที่ได้มาระหว่างสอบทานหรือไม่ 

และประเมินข้อสรุปที่น าไปสู่การเสนอรายงานเพื่อพิจารณาว่ารายงานได้น าเสนออย่างเหมาะสม

กบัสถานการณ์หรือไม่ 

ส าหรับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้ สอบทานคุณภาพงานของการตรวจสอบกลุ่มกิจการอาจ

จ าเป็นต้องปรึกษาหารือเร่ืองส าคัญและดุลยพินิจที่ส าคัญกับสมาชิกหลักของกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

นอกเหนือจากกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ เช่น ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม ฯลฯ 

ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องแจ้งผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานทราบว่าการสอบทานคุณภาพงานเสร็จ

สิ้นแล้ว หรือแจ้งเมื่อผู้สอบทานคุณภาพงานมีความกังวลในความไม่เหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ

โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือข้อสรุปที่ได้ ซึ่งถ้าความกังวลนั้นไม่ได้รับการแก้ไขให้ผู้สอบทานคุณภาพงาน 

พึงพอใจ ต้องแจ้งบุคคลที่เหมาะสมในส านักงานว่าไม่สามารถท าให้การสอบทานคุณภาพงานเสรจ็สมบูรณ์ได้ 

5.10.3 เอกสารหลกัฐานของการสอบทานคุณภาพงาน 

ผู้ สอบทานคุณภาพงานต้องจัดท าเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงานที่ระบุถึง 

การปฏิบัติงานและการแจ้งผลของการสอบทานคุณภาพงาน โดยรูปแบบ เนื้อหา และขอบเขตของเอกสาร

หลักฐานของการสอบทานคุณภาพงานอาจขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนของกิจการ เร่ืองที่สอบทาน

คุณภาพงาน และขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่สอบทาน ซึ่งการจัดท านั้นต้องเพียง

พอที่จะท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานสามารถเข้าใจได้  
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การจัดท าเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงานประกอบไปด้วย 

• ชื่อของผู้สอบทานคุณภาพงานและบุคคลที่ช่วยปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงาน 

• เอกสารหลักฐานที่ได้รับการสอบทาน 

• เกณฑ์ในการพิจารณาของผู้สอบทานคุณภาพงานว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามข้อก าหนดใน

มาตรฐานการบริหารคุณภาพและกระบวนการสอบทานเสรจ็สมบูรณ์ 

• การแจ้งให้ทราบถึงความกงัวลในความไม่เหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญและข้อสรุปที่ได้ 

หรือการแจ้งผลว่าการสอบทานคุณภาพงานเสรจ็สิ้นแล้ว และ 

• วันที่ที่การสอบทานคุณภาพงานเสรจ็สมบูรณ์ 

ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจใช้ Checklist การสอบทานคุณภาพงาน ที่จัดท าโดยส านักงานในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส านักงาน และใช้เป็น

เอกสารหลักฐานประกอบการสอบทานที่เหมาะสม ซึ่งต้องน าไปรวมกบัเอกสารหลักฐานของงาน 

ตัวอย่างการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการสอบทานคุณภาพงาน มีดังต่อไปนี้  

ตวัอย่างที่ 5.10.4.2 Checklist การสอบทานคุณภาพงานของผู้สอบทานคุณภาพงาน 

5.10.4 ตวัอย่างเอกสารที่เกีย่วขอ้ง 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องการสอบทานคุณภาพงาน มีดังนี้  

ตวัอย่างท่ี 5.10.4.1 การก าหนดนโยบายการสอบทานคุณภาพงาน 

ตวัอย่างท่ี 5.10.4.2 Checklist การสอบทานคุณภาพงานของผูส้อบทานคุณภาพงาน 
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ตวัอย่างที่ 5.10.4.1 การก าหนดนโยบายการสอบทานคุณภาพงาน 

ส านักงานจะจัดให้มีการสอบทานคุณภาพงานส าหรับกจิการที่ตรวจสอบที่เข้าหลักเกณฑ ์ดังนี้  

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

• งานที่เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์สาธารณะ เช่น สถาบันการเงิน กองทุนรวม ประกนัภัย ฯลฯ 

• งานที่มีกฎหมายหรือข้อก าหนดให้มีการสอบทานคุณภาพงาน 

• ธุรกิจ/กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ การด าเนินธุรกิจซับซ้อน และ/หรือมีรายการที่เกี่ยวข้องกันจ านวน

มากและมีสาระส าคัญ 

• ลูกค้าที่ถูกประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสงูในขั้นตอนการตอบรับงาน 

• งานที่มีผู้สอบบัญชีคนก่อนเสนอรายงานแบบมีเง่ือนไข หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเหน็ 

ส านักงานมีนโยบายเกี่ยวกบัการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานของส านักงาน ดังนี้  

• ส านักงานแต่งตั้งบุคลากรเป็นผู้สอบทานคุณภาพงานของส านักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้  

— เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาการและเทคนิค

เกี่ยวกบัการตรวจสอบ ซึ่งขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของงานนั้น   

— เป็นผู้มีความเป็นอสิระ เที่ยงธรรม ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

— เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่และเวลาในการปฏบิัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

— ไม่เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

— เป็นผู้ที่มีความเข้าใจนโยบายและวิธปีฏบิัติของส านักงาน 

• ส านักงานค านึงถึงการด าเนินการเพื่อให้ผู้ สอบทานคุณภาพงานของส านักงานสามารถให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานได้ โดยไม่กระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้ สอบทาน  โดยพิจารณา

ข้อก าหนดดังนี้  

— ผู้สอบทานคุณภาพงานไม่ได้ถูกเลือกโดยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานนั้น 

— ผู้สอบทานคุณภาพงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกบังานในช่วงเวลาที่รับการสอบทานนั้น 

— ผู้ สอบทานคุณภาพงานที่จะรับแต่งตั้ งควรมีการเว้นระยะเวลาหลังจากท าหน้าที่ เป็น 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานนั้นเป็นเวลาสองปีหรือมากกว่า 

— ผู้สอบทานคุณภาพงานจะไม่ตัดสนิใจแทนกลุ่มผู้ปฏบิัติงานนั้น และ 

— ผู้สอบทานคุณภาพงานไม่ได้รับผลกระทบจากค่าตอบแทนอื่น อันอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ

ความเที่ยงธรรมของผู้สอบทาน 

• ส านักงานจะสื่อสารให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง รวมทั้งบทบาทหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงาน เพื่อให้สามารถปฏบิัติงานร่วมกนัอย่างมีประสิทธภิาพ 
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ตวัอย่างที่ 5.10.4.1 การก าหนดนโยบายการสอบทานคุณภาพงาน (ต่อ) 

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงาน มีดังนี้  

• ผู้สอบทานคุณภาพงานได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนงานและตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ รวมทั้งการควบคุมและสอบทานงานของผู้ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน (ถ้ามี) 

• ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานจะไม่มีการลงวันที่ในรายงาน

จนกว่าการสอบทานคุณภาพงานจะเสรจ็สิ้น โดยก าหนดให้มีการลงลายมือชื่อปิดงาน (Sign off) 

ของผู้สอบทานคุณภาพงาน หลังจากประเด็นปัญหาและความเห็นที่แตกต่างที่ส าคัญได้รับ 

การแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

• ผู้สอบทานคุณภาพงานจะมีการปรึกษาหารือเร่ืองต่างๆ ที่ส าคัญกับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

เพื่อให้มั่นใจว่าดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานเป็นที่ยอมรับและเหมาะสม รวมทั้งเพื่อ

หลีกเลี่ยงปัญหาที่เกดิจากความคิดเหน็ที่แตกต่างในขั้นตอนท้ายสุดของงาน 

• ผู้สอบทานคุณภาพงานจะรับผิดชอบในการสอบทานเอกสารหลักฐานของงานที่เกี่ยวกับการใช้

ดุลยพินิจที่ส าคัญและข้อสรุปที่ได้ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน  

• ผู้สอบทานคุณภาพงานจะรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่ใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญนั้นสอดคล้องกับ

ความเข้าใจที่ได้มาระหว่างสอบทาน และ 

• ผู้สอบทานคุณภาพงานจะรับผิดชอบในการประเมินข้อสรุปที่ได้และน าไปสู่การจัดท ารายงาน 

และสอบทานร่างรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าร่างรายงานนั้นเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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ตวัอย่างท่ี 5.10.4.2 Checklist การสอบทานคุณภาพงานของผูส้อบทานคุณภาพงาน 

Checklist การสอบทานคุณภาพงานนี้  ใช้ส าหรับผู้สอบทานคุณภาพงาน ในกระบวนการสอบทาน

คุณภาพงานของส านักงาน 

แบบสอบถามการปฏิบติังานการสอบทานคุณภาพของงาน 

ชื่อกิจการลูกคา้  

รอบระยะเวลาบญัชีสิ้ นสุดวนัที่  

ชื่อผูส้อบบญัชีที่รบัผิดชอบงาน  

ชื่อผูส้อบทานคุณภาพงาน  

ชื่อผูช่้วยผูส้อบทานคุณภาพงาน (ถา้มี)  

วนัที่การสอบทานเสร็จสมบูรณ ์  

วนัที่ในรายงาน  

 

การสอบทานคุณภาพงาน 
ปฏิบติั

แลว้ 

ไม่

เกีย่วขอ้ง 

ขอ้คิดเห็น/

เอกสารหลกัฐาน 

1. สอบทานเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงขั้นตอน 

การปฏบิัติงานในการตอบรับงานหรือการคงไว้ 

ซึ่งความสัมพันธก์บัลูกค้า 

   

2. สอบทานเนื้อหาในหนังสือตอบรับงานจากลูกค้า 

(Engagement Letter) 

   

3. สอบทานความเหมาะสมของการมอบหมายงานให้กบั

บุคลากรแต่ละคนในแต่ละงาน 

   

4. สอบทานการประเมินความเป็นอสิระของส านักงาน  

กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน รวมทั้งบุคลากรของส านักงานเครือข่าย

และผู้เชี่ยวชาญ 

   

5. สอบทานกระดาษท าการเกี่ยวกบัการประเมินความเสี่ยง

ในการสอบบัญชีที่มีสาระส าคัญต่องบการเงิน และ 

การตอบสนองของส านักงานต่อความเสี่ยงดังกล่าว 

   

6. พิจารณากระดาษท าการที่สุ่มเลือกมาสอบทานว่าสะท้อน

ถึงผลการปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจที่

ส าคัญและข้อสรุปที่ได้ 
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ตวัอย่างท่ี 5.10.4.2 Checklist การสอบทานคุณภาพงานของผูส้อบทานคุณภาพงาน (ต่อ) 

การสอบทานคุณภาพงาน 
ปฏิบติั

แลว้ 

ไม่

เกีย่วขอ้ง 

ขอ้คิดเห็น/

เอกสารหลกัฐาน 

7. สอบทานวิธปีฏบิัติงานในการประเมินความน่าเชื่อถือ

ของผู้สอบบัญชีอื่นของกจิการภายในกลุ่ม เช่น ในกรณี

บริษัทย่อยตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากต่างส านักงาน 

   

8. สอบทานหลักฐานที่แสดงถึงการปฏบิัติงานของผู้สอบบัญชี

ว่าได้มีการสอบทานความเหมาะสมของกระดาษท าการที่

ใช้ในการปฏบิัติงานให้ความเชื่อมั่น 

   

9. สอบทานวิธปีฏบิัติงานที่เกี่ยวกบัการปฏบิัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกบับริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือมาตรฐานการบัญชีที่

เกี่ยวข้อง 

   

10.  สอบทานหนังสอืรับรองของผู้บริหารที่ลงนามโดย 

ผู้มีอ านาจของกจิการ (Representation Letter) 

   

11.  สอบทานข้อสรุปในการพิจารณาเร่ืองการด าเนนิงาน

ต่อเนื่องของกจิการลูกค้า 

   

12.  สอบทานหลักฐานการปรึกษาหารือกบับุคคลอื่นใน 

เร่ืองที่ยาก มีข้อโต้แย้ง หรือมีความเหน็ที่แตกต่าง 

ตลอดจนข้อสรุปที่เหมาะสมและดูว่ามีการปฏบิัติตาม 

   

13.  สอบทานรายการผิดพลาดที่มีนัยส าคัญของรายงาน

ทางการเงินที่พบระหว่างการตรวจสอบ (Audit 

Adjustments) ทั้งที่มีการปรับปรุงแล้วและที่ไม่ได้รับ

การปรับปรุง 

   

14.  สอบทานรายงานทางการเงินหรือเร่ืองอื่นที่เกี่ยวข้อง

กบัรายงานทางการเงินของลูกค้า 

   

15.  สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีและพิจารณาว่าเป็น

รายงานที่เหมาะสม 

   

16.  สอบทานรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานที่เสนอต่อ

หน่วยงานก ากบัดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยใน

กรณีสถาบันการเงิน 
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ตวัอย่างท่ี 5.10.4.2 Checklist การสอบทานคุณภาพงานของผูส้อบทานคุณภาพงาน (ต่อ) 

การสอบทานคุณภาพงาน 
ปฏิบติั

แลว้ 

ไม่

เกีย่วขอ้ง 

ขอ้คิดเห็น/

เอกสารหลกัฐาน 

17.  สอบทานเรื่องหรือประเดน็ที่สื่อสารกบัผู้บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือผู้มีหน้าที่ใน

การก ากบัดูแลอื่น 

   

18.  สอบทานงานบริการอื่นที่ให้บริการกบักจิการลูกค้า 

(non-audit service) 

   

19.  ปรึกษาหารือกบัผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในระหว่าง

กระบวนการสอบทานคุณภาพงานที่เกี่ยวข้องกบั 

การตัดสนิใจในเร่ืองที่มีข้อโต้แย้ง เร่ืองยากหรือ

ซับซ้อน ซ่ึงกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

ทางการเงิน 

   

20.  มั่นใจว่าไม่มีการลงนามในรายงานที่จะออกโดย

ส านักงานจนกว่าเรื่องความเหน็ที่ไม่ตรงกนัระหว่าง

ผู้สอบทานคุณภาพงานและผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

จะได้รับการแก้ไข โดยการปฏบิัติให้เป็นไปตาม

ขั้นตอนของส านักงานส าหรับกรณีมีความเหน็ที่

แตกต่างกนั 
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6.1 ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ ฉบับที ่1  

ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ที่กล่าวถึงการได้รับ การพัฒนา การใช้ การด ารงไว้ 

การจัดสรร และการมอบหมายทรัพยากรอย่างทันเวลาเพื่อสนับสนุนการออกแบบการน าไปปฏิบัติ และ 

การด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ  

• ทรัพยากรบุคคล 

(ก) ว่าจ้าง พัฒนาและรักษาบุคลากรไว้ และให้มีทกัษะความรู้และความสามารถที่จะ  

(1)  ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่

ส านักงานปฏบิัติ หรือ  

(2)  ท ากจิกรรมหรืองานที่รับผิดชอบให้บรรลุตามการด าเนินงานของระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน  

(ข) บุคลากรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพผ่านการกระท าและพฤติกรรม พัฒนา และรักษา

ทักษะความรู้ ไว้อย่างเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบหรือรับรู้ อย่างทันเวลา  

ผ่านการประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่งและสิ่งจูงใจอื่น  

(ค) กลุ่มบุคคลที่มาจากแหล่งภายนอก (เช่น เครือข่าย ส านักงานเครือข่ายอื่น หรือผู้ ให้บริการ)  

เมื่อส านักงานไม่มีบุคลากรเพียงพอหรือเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงานหรือการปฏบิัติงาน  

(ง) มอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงาน รวมถึงผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานที่มีทักษะ

ความรู้และความสามารถอย่างเหมาะสม รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

อย่างสม ่าเสมอ  

(จ) มอบหมายกลุ่มบุคคลให้ท ากิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้และ

ความสามารถอย่างเหมาะสม รวมถึงเวลาที่เพียงพอเพื่อปฏบิัติกจิกรรมดังกล่าว  
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• ทรัพยากรทางเทคโนโลยี 

(ฉ) ได้รับหรือพัฒนา น าไปปฏิบัติ บ ารุงรักษาไว้ และใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและการปฏบิัติงาน  

• ทรัพยากรทางปัญญา 

(ช) ได้รับหรือพัฒนา น าไปปฏบิัติ บ ารุงรักษาไว้ และใช้ทรัพยากรทางปัญญาที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน

การด าเนินงานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพอย่าง

สม ่าเสมอ และทรัพยากรทางปัญญาเหล่านั้นสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทาง

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  

• ผู้ให้บริการ 

(ซ) ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางเทคโนโลยี หรือทรัพยากรทางปัญญาจากผู้ ให้บริการมี 

ความเหมาะสมส าหรับการใช้ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและในการปฏิบัติงาน  

โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในย่อหน้าที่ 32(ง)(จ)(ฉ)(ช)   

6.2 ภำพรวม 

ค าว่า “ทรัพยากรบุคคล” ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลหลาย

ประเภท ที่ส านักงานอาจใช้ในระบบการบริหารคุณภาพหรืองานที่ส านักงานปฏบิัติ 

ค าว่า “บุคลากร” ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 หมายถึง กลุ่มบุคคลในส านักงาน 

ค าว่า “บุคคล” หรือ “กลุ่มบุคคล” ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 เป็นการสื่อความหมายใน

บริบทของส านักงานที่ก าลังปฏิบัติใช้ ซึ่งอาจหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เฉพาะเจาะจงหรือทรัพยากร

บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัระบบการบริหารคุณภาพหรืองานที่ส านักงานปฏบิัติ (เช่น กลุ่มบุคคลในส านักงาน

และกลุ่มบุคคลภายนอกส านักงาน) 

ข้อก าหนดดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 อาจน ามาใช้

ในหลายสถานการณ์กับกลุ่มบุคคลทั้งหมดที่ถูกใช้ในระบบการบริหารคุณภาพหรืองานที่ส านักงานปฏิบัติและ

ในสถานการณ์อื่น ๆ ที่น ามาใช้ได้ 
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กลุ่มบุคคลทั้งหมดที่ใชใ้นระบบ 

การบริหารคุณภาพหรือ 

งานที่ส านกังานปฏิบติั 

เฉพาะกลุ่มบุคคลในส านกังาน  

(เช่น บุคลากร) 

เฉพาะกลุ่มบุคคลภายนอก

ส านกังานที่ใชใ้นระบบ 

การบริหารคุณภาพหรือ 

งานที่ส านกังานปฏิบติั 

ตวัอย่างขอ้ก าหนดที่ใช ้

• ย่อหน้าที่ 31: ความรับผิดชอบ

ของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ก าหนด

แนวทาง ควบคุมดูแล และ 

สอบทานกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและ

งานที่ปฏบิัติ โดยใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและ 

ความคิดเหน็ที่แตกต่าง 

• ย่อหน้าที่ 32(ง): การมอบหมาย

สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและ 

กลุ่มบุคคลผู้ท ากจิกรรมภายใน

ระบบการบริหารคุณภาพ 

• ย่อหน้าที่ 33(ค):  

การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ

ระหว่างส านักงานและ 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

• ย่อหน้าที่ 39: กลุ่มบุคคลที่

ปฏบิัติงานติดตามผล 

• ย่อหน้าที่ 47: เร่ืองที่ต้องสื่อสาร

เกี่ยวกบักระบวนการติดตามผล

และแก้ไขไปยังกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

และกลุ่มบุคคลอื่นผู้ได้รับ

มอบหมายให้ท ากจิกรรมภายใน

ระบบการบริหารคุณภาพ 

ตวัอย่างขอ้ก าหนดที่ใช ้

• ย่อหน้าที่ 28(ก)(3):  

ความรับผิดชอบของบุคลากร

ส าหรับคุณภาพเกี่ยวกบั 

การปฏบิัติงานหรือกิจกรรม

ภายในระบบการบริหาร

คุณภาพและพฤติกรรมที่

คาดหวัง 

• ย่อหน้าที่ 29(ก): ข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

ในบริบทของส านักงานและ

บุคลากรของส านักงาน 

• ย่อหน้าที่ 32(ก): การว่าจ้าง 

พัฒนาและรักษาบุคลากรไว้ 

• ย่อหน้าที่ 32(ข): บุคลากร

แสดงให้เหน็ถึงความมุ่งมั่น

ต่อคุณภาพ 

• ย่อหน้าที่ 33(ข):  

ความรับผิดชอบของบุคลากร

ในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 

• ย่อหน้าที่ 34(ข): การยืนยัน

การปฏบิัติตามข้อก าหนด

เร่ืองความเป็นอสิระ 

ตวัอย่างขอ้ก าหนดที่ใช ้

• ย่อหน้าที่ 29(ข): 

ข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

ในบริบทของบุคคลอื่นที่

ต้องปฏบิัติตาม

ข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

โดยส านักงานและงาน

ของส านักงานต้อง

กระท าตาม 

• ย่อหน้าที่ 32(ค):  

การได้รับกลุ่มบุคคล

ที่มาจากแหล่งภายนอก 

ที่ ม า  : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or 

Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) 
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6.3 กำรประเมนิควำมเสีย่ง 

ตวัอย่างที่ 6.3-1 การประเมินความเสีย่งส าหรบัองคป์ระกอบทรพัยากร 

วตัถุประสงค์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO.1 เพื่อให้

แน่ใจว่า 

บุคลากรได้รับ 

การประเมินผล

และข้อเสนอแนะ 

ที่ทนัเวลา  

 

QR1.1 พนักงานไม่ได้รับ 

การประเมินผลอย่างทนัเวลา 

 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

• ประเมินผลการปฏบิัติงานเมื่อเสรจ็สิ้นใน 

แต่ละงาน (Engagement) โดยหัวหน้างาน 

(ส ำหรบัส ำนกังำนขนำดเลก็ อำจจดักำร

ประเมินผลแต่ละงำนในรูปแบบไม่เป็นทำงกำร 

และประเมินผลเป็นทำงกำรเป็นแบบประจ ำปี) 

QR1.2 พนักงานผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบอาจไม่มีความมุ่งมั่น

ต่อคุณภาพงาน 

   • จัดให้มีกระบวนการ Coaching เพื่อช่วยให้เกดิ

การเรียนรู้และการพัฒนา เช่น ก าหนดให้ผู้รับ 

การโค้ช (Coachee) มีการพูดคุยในรูปแบบไม่เป็น

ทางการกบัผู้เป็นโค้ชทุกเดือน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

ส าหรับแต่ละบุคคล ได้น าไปปรับปรุงหรือพัฒนา

ทกัษะตนเอง 

QR1.3 พนักงานผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบขาดการพัฒนา

ทกัษะความรู้ที่เหมาะสม และ

ทนัเวลา 

   • ก าหนดสิ่งจูงใจหรือค่าตอบแทน เช่น การเลื่อน

ต าแหน่ง การให้รางวัล การให้คะแนน KPI 

ส าหรับพฤติกรรมเชิงบวกของพนักงานในด้านที่

เกี่ยวข้องกบัคุณภาพงาน เพื่อให้พนักงานได้รับรู้  
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วตัถุประสงค์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

     ว่าส านักงานมีความตระหนัก และให้ความส าคัญ

ในเรื่องคุณภาพ 

QO2. เพื่อให้

แน่ใจว่า

ผู้ปฏบิัติงาน 

รวมถึงหุ้นส่วน

ส านักงานที่ได้รับ

มอบหมายให้

ปฏบิัติงาน  

มีความสามารถที่

เหมาะสม 

รวมทั้งมี

ศักยภาพและมี

เวลาเพียงพอ  

ที่จะปฏบิัติงานที่

ได้รับมอบหมาย 

QR2.1 ส านักงานไม่ได้สื่อสาร

เกี่ยวกบัแผนการอบรม

ประจ าปี ทั้งการอบรมภายใน

ส านักงาน และภายนอก

ส านักงาน ให้กบัผู้ปฏบิัติงาน

ในทุกระดับชั้น รวมถึง 

ผู้สอบทานคุณภาพงาน และ

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน

มูลค่ายุติธรรม เป็นต้น 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

• จัดให้มีทมีงานหรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกบั 

การอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรของส านักงาน 

รวมถึงผู้สอบทานคุณภาพงานและผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยจัดท าแผน 

การอบรมประจ าปีรายบุคคล และสื่อสารให้กบัแต่ละ

บุคคล รวมถึงก าหนดเวลาที่ต้องเข้าอบรม และ

ระยะเวลาที่ควรอบรมตามแผนประจ าปีให้เสรจ็สิ้น 

• ก าหนดแผนการอบรมส าหรับผู้ปฏบิัติงานที่

จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 

เช่น  

- ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบธุรกจิธนาคาร  

ควรอบรมเกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

- ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบธุรกจิประกนัภัย  

ควรอบรมเกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาประกนัภัย 
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วตัถุประสงค์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

 QR2.2 ส านักงานขาด

กระบวนการติดตามเกี่ยวกบั

การอบรมรายบุคคล  

ว่าครบถ้วนตามแผนการอบรม

ประจ าปีหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจ

ว่าผู้ปฏบิัติงานในทุกระดับชั้น 

รวมถึงผู้สอบทานคุณภาพงาน 

และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 

ได้รับการอบรมความรู้ที่

จ าเป็นต้องใช้ในการปฏบิัติงาน 

ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางวิชาชีพ

ต่าง ๆ ที่ออกใหม่ 

   • ก าหนดให้ทมีงานหรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกบั 

การอบรมพัฒนาความรู้  ท าการติดตาม 

ความคืบหน้าของการอบรมตามแผนประจ าปี

รายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทั้งหมดจะ

อบรมตามแผนการอบรมที่ได้รับมอบหมายให้

เสรจ็สิ้นภายในเวลาที่ก าหนด 

QO3. เพื่อให้

แน่ใจว่า

ทรัพยากรทาง

ปัญญาที่

เหมาะสมได้รับ

หรือพัฒนา  

QR3.1 บุคลากรไม่ได้เข้าถึง 

และ/หรือ ไม่ได้ทราบถึง

ทรัพยากรทางปัญญาที่มีอยู่

ของส านักงาน ซ่ึงควรน ามาใช้

สนับสนุนการปฏบิัติงานให้มี

คุณภาพ และเพื่อสนับสนุน 

(ขึ้นอยูก่บั
การ

ประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การ

ประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การ

ประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

• จัดให้มีการสื่อสารถึงผู้ปฏบิัติงานในส านักงาน

เกี่ยวกบัทรัพยากรทางปัญญาที่มีอยู่ / ที่ออกใหม่ 

ผ่านทางอเีมล รวมทั้งจัดเกบ็ข้อมูลไว้ในคลังข้อมูล

ของส านักงานเพื่อให้สามารถสบืค้นได้ 
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วตัถุประสงค์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

น ามาปฏบิัติ 

บ ารุงรักษาไว้ 

หรือใช้เพื่อ

สนับสนุน 

การด าเนินงาน

ของระบบการ

บริหารคุณภาพ

ของส านักงาน

และทรัพยากร

ทางปัญญา

เหล่านั้น

สอดคล้องกบั

มาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนด

ทางกฎหมายและ

ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องตาม

ความเหมาะสม 

การด าเนินงานของระบบ 

การบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน 

 

QR3.2 ทรัพยากรทางปัญญา

ที่มีส าหรับผู้ปฏบิัติงาน และ

ส าหรับใช้เพื่อสนับสนุน 

การด าเนินงานของระบบ 

การบริหารคุณภาพของ

ส านักงานนั้นไม่เหมาะสม 

รวมทั้งไม่สอดคล้องกบั

มาตรฐานวิชาชีพ กฎหมาย 

หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

    

 

 

 

• จัดให้มีการสอบทานทรัพยากรทางปัญญาโดย

หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างน้อยปีละคร้ัง และ

ยกเลิกการเผยแพร่เอกสารหรือข้อมูลที่ไม่ใช้แล้ว 

เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ที่ยกเลิกแล้ว 

• การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มทรัพยากรทางปัญญาใด ๆ 

ต้องได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยผู้ที่

รับผิดชอบ 
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วตัถุประสงค์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO4. เพื่อให้

แน่ใจว่า

ทรัพยากรทาง

เทคโนโลยีถูก

เข้าถึงโดยบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง

เท่านั้น 

QR4.1 ทรัพยากรทาง

เทคโนโลยี เช่น ระบบ 

Intranet ของส านักงาน 

แฟ้มข้อมูลใน LAN หรือ 

Share Driveถูกเข้าถึงโดย

บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกบังาน  

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

• จัดให้มีทมีงานดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสอบทาน

และติดตามการก าหนดอ านาจการเข้าถึงโปรแกรม

หรือแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ของส านักงาน 

• ก าหนดนโยบายการเพิ่มอ านาจการเข้าถึง

ฐานข้อมูลต่าง ๆ ว่าต้องผ่านการอนุมัติจาก

หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

• ก าหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งข้อมูลพนักงาน

ที่ลาออกให้กบัทางทมีงานดูแลระบบสารสนเทศ 

เพื่อท าการตัดสทิธกิารเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของ

ส านักงาน ณ วันที่การลาออกมีผล 

QO.5 เพื่อให้

แน่ใจว่าทรัพยากร

ทางเทคโนโลยีที่

จัดหาโดย 

ผู้ให้บริการมี

ความเหมาะสม

ในการน ามาใช้

เพื่อระบบ 

การบริหาร

QR5.1 ทรัพยากรทาง

เทคโนโลยีที่จัดหาโดย 

ผู้ให้บริการ อาจไม่เหมาะสมที่

จะน ามาใช้เพื่อระบบการบริหาร

คุณภาพของส านักงาน และ

ส าหรับการปฏบิัติงาน 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

• จัดให้มีการสอบทานกระบวนการหรือวิธกีารของ 

ผู้ให้บริการ ส าหรับเคร่ืองมือหรือโปรแกรมที่

ส านักงานน ามาใช้ รวมถึงการพิจารณา 

ความเหมาะสมของการควบคุมและระบุถึง

ข้อบกพร่องในระบบ (ถ้ามี) 
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วตัถุประสงค์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่งขั้นตน้ 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน 

การเกิด 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

คุณภาพของ

ส านักงาน และ

ส าหรับ 

การปฏบิัติงาน 

QO6. เพื่อให้

แน่ใจว่าได้มี 

การวางแผนและ

จัดสรรทรัพยากร

ที่จ าเป็น ซึ่ง

รวมถึงทรัพยากร

ทางการเงิน  

ในทศิทาง

เดียวกนักบั 

พันธกจิของ

ส านักงานที่

เกี่ยวข้องกบั

คุณภาพ 

QR6.1 การจัดสรรทรัพยากร

ของส านักงานไม่เพียงพอที่จะ

ใช้สนับสนุนการปฏบิัติงานให้

มีคุณภาพ หรือเพื่อให้เป็นไป

ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

(ขึ้นอยูก่บั
การประเมิน
ของแต่ละ
ส านกังาน) 

• จัดท าแผนกลยุทธป์ระจ าปีส าหรับสถานการณ์ที่

หลากหลาย (เช่น best case, base case, worst 

case scenarios) โดยวางแผนและค านึงถึง

ทรัพยากรทางการเงินว่าจะสามารถจัดหาเงินทุน 

และมีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้สนับสนุน 

การบริหารคุณภาพของส านักงาน 

 

หมายเหตุ: การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ส านักงานสอบบัญชีควรน าไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทแล ะ

สภาพแวดล้อมของส านักงาน   
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ส านักงานต้องท าการประเมินถึงระดับโอกาสในการเกิดและระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละความเสี่ยง

ด้านคุณภาพ 

ตวัอย่างที่ 6.3-2 ตารางการประเมินความเสีย่งทรพัยากร 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอกาสใน

การเกิด 

สูง 
3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

6.4 ทรัพยำกรบุคคล 

6.4.1 การว่าจา้ง การพฒันาและการรกัษาไวข้องบุคลากร และความรูแ้ละความสามารถของบุคลากร 

(ก) ทกัษะความรู้ เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติตามบทบาท และนอกเหนือไปจากหลัก

ของความรู้  มาตรฐาน แนวคิด ข้อเทจ็จริง และวิธีปฏิบัติ โดยยังเป็นการผสมผสานและการน าไป

ปฏิบัติในเร่ืองความรู้ ด้านเทคนิค ทกัษะทางวิชาชีพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณค่าและทศันคติทาง

วิชาชีพ ทักษะความรู้ สามารถพัฒนาได้หลายวิธี รวมทั้งการศึกษาทางวิชาชีพ การพัฒนาความรู้

ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ การฝึกอบรม ประสบการณ์การท างาน หรือการฝึกสอนแก่สมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 

(ข) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ อาจก าหนดให้มีข้อก าหนดที่ระบุถึงทักษะความรู้และ

ความสามารถ เช่น ข้อก าหนดส าหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

รวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาทางวิชาชีพ และการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 

(ค) ตัวอย่างของนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่เกี่ยวข้องกบัการว่าจ้าง การพัฒนาและการรักษาไว้ของบุคลากร 

นโยบายหรือวิธีปฏิบัติซึ่งออกแบบและน าไปปฏิบัติโดยส านักงานที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง การพัฒนาและ 

การรักษาไว้ของบุคลากรอาจระบุถึง 

• การจัดหาบุคคลที่มีหรือสามารถพัฒนาทกัษะความรู้อย่างเหมาะสม 

• โครงการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ ของบุคลากรและการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่อง 

ทางวิชาชีพ 

QR1.1 QR3.1 

QR4.1

1 

QR2.1 

QR6.1 

QR5.1 
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• กลไกการประเมินผลที่ถูกน ามาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และรวมถึงการวัดผลด้านทกัษะความรู้และ

ผลการปฏบิัติงานอื่น 

• ค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง และสิ่งจูงใจอื่น ส าหรับบุคลากรทุกคน รวมถึงผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

และบุคคลที่ได้รับมอบหมายบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหาร

คุณภาพของส านักงาน 

6.4.2 ความมุ่งมัน่ต่อคุณภาพและภาระรบัผิดชอบของบุคลากร และการรบัรูถ้ึงความมุ่งมัน่ต่อคุณภาพ 

(ก) การประเมินผลและการได้รับผลตอบกลับที่ทนัเวลาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทกัษะความรู้

ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการประเมินผลและการได้รับผลตอบกลับที่ไม่เป็นทางการอาจถูก

น ามาใช้ เช่น ในกรณีของส านักงานที่มีบุคลากรจ านวนน้อย 

(ข) การกระท าหรือพฤติกรรมเชิงบวกที่แสดงให้เหน็โดยบุคลากรอาจถูกรับรู้ ผ่านวิธกีารที่หลากหลาย เช่น 

ผ่านการก าหนดค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง หรือสิ่งจูงใจอื่น ในบางสถานการณ์ สิ่งจูงใจทั่วไป

หรือไม่เป็นทางการที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัผลตอบแทนที่เป็นเงินอาจมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น 

(ค) ส านักงานอาจมีมาตรการส าหรับบุคลากรที่แสดงการกระท าหรือพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

คุณภาพ เช่น ความล้มเหลวในการแสดงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ โดยการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งทกัษะ

ความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่หรือน าการตอบสนองของส านักงานที่ออกแบบไว้มาปฏิบัติ อาจขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของการกระท าหรือพฤติกรรม รวมถึงความรุนแรงและความถี่ที่ เกิดขึ้ น การปฏิบัติของ

ส านักงานเมื่อบุคลากรที่แสดงการกระท าหรือพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพ อาจรวมถึง 

• การฝึกอบรมหรือการพัฒนาทางวิชาชีพอื่น 

• การพิจารณาผลกระทบของเร่ืองต่อการประเมินผล ค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง หรือ

สิ่งจูงใจอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

• การลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม 

6.4.3 บุคคลที่มาจากแหล่งภายนอก 

(ก) มาตรฐานวิชาชีพอาจรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ  

ความเหมาะสมของทรัพยากร ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)1 กล่าวถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในการก าหนดทรัพยากรอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานซ่ึงถูกมอบหมายหรือถูกจัดให้มีไว้แก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอย่างทันเวลาตาม

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงาน 

(ข) ความแตกต่างระหว่างบุคลากรในส านักงานและบุคคลที่มาจากแหล่งภายนอก 

 

 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 25 
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บุคลากรในส านกังาน บุคคลที่มาจากแหล่งภายนอก 

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติงานที่ส านักงานออกแบบ

และน ามาใช้กบับุคลากรเพื่อจัดการกบั 

• กระบวนการและระบบที่ต้องติดตาม 

o งานและระยะเวลาของงานนั้น 

o บุคลากร รวมถึง ระดับ การอบรม 

ประสบการณ์ และวันลาพักร้อน  

o งานที่บุคลากรได้รับมอบหมาย และ   

o ภาพรวมของงานที่รับผิดชอบต่อ

ลูกค้าส าหรับผู้เป็นหุ้นส่วนและ

พนักงานระดับสงู  

• ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานหรือสมาชิก

อื่นในกลุ่มปฏบิัติงานส่งค าขอบุคลากรที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติงาน หรือ

เปล่ียนแปลงบุคลากรที่ต้องการส าหรับ

งานนั้นอย่างไร 

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติงานที่ส านักงานออกแบบ

และน ามาใช้กบับุคคลที่มาจากแหล่งภายนอก

เพื่อจัดการกบั 

• ข้อมูลที่ต้องการจากส านักงานเครือข่ายอื่น

หรือผู้ให้บริการเกี่ยวกบับุคคลที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏบิัติงาน (เช่น ระดับ  

การอบรม และประสบการณ์) 

• ปัจจัยในการพิจารณาเพื่อก าหนดว่า

บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยส านักงาน

เครือข่ายอื่นหรือผู้ให้บริการมีทกัษะ

ความรู้และความสามารถ (และเวลา) 

ในการปฏบิัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

และ 

• ความกงัวลเกี่ยวกบัทกัษะความรู้และ

ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานถูกแก้ไขอย่างไร 

การโต้ตอบกบัส านักงานเครือข่ายอื่นหรือ 

ผู้ให้บริการควรเกดิขึ้นในระดับงาน ส านักงาน

อาจระบุว่านโยบายหรือวิธปีฏบิัติงานตามที่

กล่าวข้างต้นถูกน ามาใช้โดยผู้สอบบัญชี  

ที่ มา  : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

6.4.4 การมอบหมายสมาชิกกลุ่มผูป้ฏิบติังานใหก้บัแต่ละงานที่ใหบ้ริการ 

(ก) สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานอาจถูกมอบหมายในงานที่ให้บริการ โดย 

• ส านักงาน ซึ่งรวมถึงการมอบหมายบุคลากรจากศูนย์ให้บริการในส านักงาน 

• เครือข่ายของส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายอื่น เมื่อส านักงานใช้บุคคลจากเครือข่ายของ

ส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายอื่นส าหรับปฏบิัติงานในงานที่ให้บริการ (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีของ

กจิการภายในกลุ่มหรือศูนย์ให้บริการของเครือข่ายหรือส านักงานเครือข่ายอื่น) 
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• ผู้ ให้บริการ เมื่อส านักงานใช้บุคคลจากผู้ ให้บริการส าหรับปฏิบัติงานในงานที่ให้บริการ 

(กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจากส านักงานซึ่งไม่ได้อยู่ภายในเครือข่ายของ

ส านักงาน) 

(ข) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)2 กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานในการก าหนดสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี และ

ผู้ตรวจสอบภายในใด ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรงซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน โดยมี

ทักษะความรู้ และความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงเวลาที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 6003 ได้ขยายความถึงวิธีการในการน ามาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 220 (ปรับปรุง) มาถือปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ  

การตอบสนองที่ออกแบบและน าไปปฏิบัติโดยส านักงานในการระบุถึงทกัษะความรู้และความสามารถ

ของการมอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้กับงานตรวจสอบ อาจรวมถึงนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่

กล่าวถึง 

• สารสนเทศซึ่ งอาจได้รับโดยผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน และปัจจัยในการพิจารณา ใน 

การก าหนดการมอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้กับงานตรวจสอบ รวมถึงการมอบหมาย

โดยเครือข่ายของส านักงาน ส านักงานเครือข่ายอื่นหรือผู้ ให้บริการ ว่ามีทักษะความรู้ และ

ความสามารถในการปฏบิัติงาน 

• ความกงัวลเกี่ยวกบัทกัษะความรู้และความสามารถของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานถูกแก้ไขอย่างไร 

โดยเฉพาะการมอบหมายโดยเครือข่ายของส านักงาน ส านักงานเครือข่ายอื่นหรือผู้ให้บริการ 

(ค) กรณีของการใช้บุคคลจากเครือข่ายของส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายอื่นในการปฏิบัติงาน  

ซึ่งรวมถึงผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

• วัตถุประสงค์ของข้อก าหนดของเครือข่ายอาจรวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

อย่างสม ่าเสมอระหว่างส านักงานเครือข่าย  

• ส านักงานอาจถูกเครือข่ายคาดหวังที่จะน าข้อก าหนดของเครือข่ายมาใช้  

• ส านักงานอาจน าข้อก าหนดของเครือข่ายมาปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับ

ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ให้บริการ 

 

 

 
2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 26 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” ย่อหน้าที่ 19  
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ตวัอย่างที่ 6.4-1 ขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายที่อาจตอ้งน ามาใชห้รือเพิม่เติม 

ขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่าย 

วิธีที่ส านกังานน าขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือ

บริการของเครือข่ายมาใชห้รือเพิม่เติม 

เครือข่ายก าหนดให้ส านักงานรวม 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพเฉพาะเรื่องในระบบ 

การบริหารคุณภาพ ดังนั้นส านักงานทั้งหมดใน

เครือข่ายจึงต้องจัดการกบัความเสี่ยงด้าน

คุณภาพนั้น 

ส านักงานรวมความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เครือข่าย

ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของการระบุและประเมิน

ความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

ส านักงานออกแบบและน าการตอบสนองไป

ปฏบิัติเพื่อจัดการกบัความเสี่ยงด้านคุณภาพที่

เครือข่ายก าหนด 

เครือข่ายก าหนดให้ส านักงานออกแบบและน า

การตอบสนองไปปฏบิัติ 

ส านักงานจะพิจารณาเร่ืองเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่ง

ของการออกแบบและการน าการตอบสนองมาไป

ปฏบิัติ 

• การตอบสนองนั้นจัดการกบัความเสี่ยงด้าน

คุณภาพใด 

• การตอบสนองที่เครือข่ายก าหนดจะ 

ถูกรวมเข้าไปในระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงานตามลักษณะและสถานการณ์ของ

ส านักงาน ซึ่งอาจรวมถึงแนวทาง 

การตอบสนองที่สะท้อนถึงลักษณะและ

สถานการณ์ของส านักงานและงานที่ให้บริการ 

(เช่น การปรับแต่งวิธกีารเพื่อรวมเร่ือง

เกี่ยวกบักฎหมายหรือข้อบังคับ) 

ส านักงานใช้กลุ่มบุคคลจากส านักงานเครือข่ายอื่น

เป็นผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม 

ข้อก าหนดของเครือข่ายที่มีอยู่ผลักดันให้เกิด

ความเป็นเอกภาพในระดับสูงผ่านระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงานเครือข่าย 

ข้อก าหนดของเครือข่ายรวมถึงหลักเกณฑโ์ดย

เฉพาะเจาะจงที่ใช้กบักลุ่มบุคคลที่ได้รับ

ส านักงานก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่

ก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงานยืนยันกบัผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่ม (เช่น ส านักงานเครือข่ายอื่น) 

โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายไปยังส่วนประกอบ

ตรงตามหลักเกณฑเ์ฉพาะตามที่ก าหนดใน

ข้อก าหนดของเครือข่าย 
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ขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่าย 

วิธีที่ส านกังานน าขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือ

บริการของเครือข่ายมาใชห้รือเพิม่เติม 

มอบหมายให้ปฏบิัติงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ  

ที่มา : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform Audits 

or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) 

6.5 ทรัพยำกรทำงเทคโนโลย ี

(ก) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี โดยทั่วไปคือระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของ

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ส านักงานรวมไปถึงการสนับสนุนโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ และทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการ 

• ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโปรแกรมหรือชุดโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้ปฏบิัติงานโดย

มีหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจงตรงไปยังผู้ใช้หรือโปรแกรมระบบงานอื่นในบางกรณี 

• โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระบบการด าเนินงาน และฐานข้อมูลและฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 

• กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกระบวนการของส านักงานที่จัดการการเข้าถึง

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการการเป ล่ียนแปลงโปรแกรมหรือ 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการการด าเนินการทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการติดตามผลสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ข) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี อาจมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายภายในส านักงาน และบางวัตถุประสงค์อาจ

ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ ทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  คือ 

• ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่งใช้ในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ หรือการด าเนินการในระบบ

การบริหารคุณภาพของส านักงานโดยตรง 

• ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่งกลุ่มผู้ปฏบิัติงานใช้ในการปฏบิัติงานโดยตรง และ 

• ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่งจ าเป็นในการช่วยท าให้การด าเนินการข้างต้นมีประสิทธิภาพ เช่น 

เกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

178 
 

ตวัอย่างที่ 6.5-1 การปรบัใหเ้หมาะสมที่แสดงใหเ้ห็นว่าทรพัยากรทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งกบั

จุดประสงคข์องมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ีอาจแตกต่างกนัไดอ้ย่างไร 

• ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย ทรัพยากรทางเทคโนโลยีอาจประกอบด้วยระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพาณิชย์ที่กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานเป็นผู้ ใช้ โดยซื้ อมาจากผู้ ให้บริการ 

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินการของระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศอาจเกี่ยวข้องแม้ว่าอาจไม่ซับซ้อน (เช่น กระบวนการส าหรับการให้สิทธิ์การเข้าถึง

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการท าให้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

ปัจจุบัน) 

• ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมาก ทรัพยากรทางเทคโนโลยีอาจมีความซับซ้อนมากกว่า 

และอาจประกอบด้วย 

o ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหลายระบบ ซึ่งรวมถึงระบบงานที่พัฒนาขึ้ นเอง หรือ

ระบบงานที่พัฒนาโดยเครือข่ายของส านักงาน เช่น 

▪ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศใช้โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (เช่น ซอฟต์แวร์ตรวจสอบ และ

เคร่ืองมือสอบบัญชีแบบอตัโนมัติ) 

▪ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาและใช้โดยส านักงานส าหรับการจัดการด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ (เช่น ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามผล 

ความเป็นอสิระ หรือมอบหมายบุคคลให้กบังาน) 

o กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ช่วยสนับสนุนการด าเนินการของระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้  รวมถึงบุคคลที่ รับผิดชอบในการจัดการโครงสร้างทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการของ

ส านักงานส าหรับจัดการการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ค) ส านักงานอาจพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้ ในการได้มา การพัฒนา การน าไปปฏิบัติ และการรักษา

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ข้อมูลที่น าเข้าครบถ้วนและเหมาะสม 

• การรักษาความลับของข้อมูลถูกท าให้คงอยู่ 

• ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการได้ตามที่ออกแบบไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ตั้งใจไว้ 

• ผลลัพธข์องระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ควรจะเป็น 

• การควบคุมทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าคัญต่อการสนับสนุนการด าเนินการต่อเนื่องของ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม 
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• ความจ าเป็นส าหรับทักษะที่อาศัยความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์ ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมบุคคลที่จะใช้ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ 

• ความจ าเป็นในการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่อธิบายถึงวิธีการด าเนินการของระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ง) ส านักงานอาจยับย้ังเป็นการเฉพาะในการใช้งานหรือยับย้ังคุณสมบัติพิเศษของระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศจนกว่าจะได้พิจารณาแล้วว่าระบบงานด าเนินการอย่างเหมาะสมและได้รับการอนุมัติ

การใช้งานจากส านักงาน อีกทางเลือกหนึ่ ง ส านักงานอาจก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติถึง

สถานการณ์เมื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส านักงานไม่ได้อนุมัติ 

นโยบายหรือวิธีปฏิบัตินั้นอาจก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติพิจารณาว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความเหมาะสมที่จะใช้ก่อนการน าไปใช้กับงานที่ให้บริการ ผ่านการพิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ ตาม 

ย่อหน้าที่ ก100 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)4 กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานส าหรับทรัพยากรของงาน 

ตวัอย่างที่ 6.5-2 ทรพัยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศซ่ึงใชใ้น 

การออกแบบ การน ามาใช ้

หรือการใชร้ะบบการบริหาร

คุณภาพ 

 

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศซ่ึงใชใ้นการปฏิบติังาน

โดยกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศซ่ึงจ าเป็นในการช่วย

ท าใหก้ารด าเนินงานเกีย่วกบั

โปรแกรมประยุกตท์าง

เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ 

ตวัอย่าง 

• โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับการติดตาม 

ความเป็นอสิระและ 

การตอบรับงานลูกค้าและ

การคงไว้ 

 

ตวัอย่าง 

• โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้

จัดท าและรวบรวมเอกสาร

หลักฐานของงาน 

 

 

ตวัอย่าง 

• ระบบปฏบิัติการและ

ฐานข้อมูลที่สนับสนุน

โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน

ระบบการบริหารคุณภาพหรือ

การปฏบิัติงาน 

 

 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 25-28 
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ทรพัยากรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศซ่ึงใชใ้น 

การออกแบบ การน ามาใช ้

หรือการใชร้ะบบการบริหาร

คุณภาพ 

 

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศซ่ึงใชใ้นการปฏิบติังาน

โดยกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศซ่ึงจ าเป็นในการช่วย

ท าใหก้ารด าเนินงานเกีย่วกบั

โปรแกรมประยุกตท์าง

เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ 

• โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้

ติดตามระบบการบริหาร

คุณภาพ 

• โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับการบันทกึเวลา

ท างานและติดตาม 

การบันทกึเวลาท างานของ

บุคลากร 

• โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการอบรมและ 

การประเมินผล 

การปฏบิัติงานของบุคลากร 

• โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับการจัดท า

งบประมาณ (การวางแผน

และจัดสรรทรัพยากร

ทางการเงิน) 

• โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับการเกบ็รักษาและ

จัดเกบ็เอกสารหลักฐาน 

• โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้

ส าหรับทรัพยากรทางปัญญา 

(เช่น โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ

กบัคู่มือนโยบายและวิธกีาร 

• โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกใช้

เป็นเครื่องมือและเทคนิคแบบ

อตัโนมติั รวมถึงการใช้เอก็ซ์เซล

และแมโครในเอก็ซ์เซล 

• ฮาร์ดแวร์เพื่อสนับสนุน 

การด าเนินงานของโปรแกรม

ประยุกต์ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ (เช่น ระบบ

เครือข่ายและฮาร์ดแวร์ของ

ผู้ใช้ ได้แก่ แลป็ทอ็ป เป็นต้น) 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อจัดการการเข้าถึง

ระบบปฏบิัติการและ

โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น 

รหัสผ่านโปรแกรมประยุกต์) 
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ทรพัยากรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศซ่ึงใชใ้น 

การออกแบบ การน ามาใช ้

หรือการใชร้ะบบการบริหาร

คุณภาพ 

 

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศซ่ึงใชใ้นการปฏิบติังาน

โดยกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศซ่ึงจ าเป็นในการช่วย

ท าใหก้ารด าเนินงานเกีย่วกบั

โปรแกรมประยุกตท์าง

เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ 

• โปรแกรมประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับการบันทกึและ

ติดตามการปรึกษาหารือ 

ที่ ม า  : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or 

Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) 

ตวัอย่างที่ 6.5-3 สภาพ เหตุการณ ์สถานการณ ์การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่เกี่ยวขอ้งกบั

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี ที่อาจก่อใหเ้กิดความเสีย่งดา้นคุณภาพในองคป์ระกอบอื่น มีดงัน้ี 

• กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจเชื่อถือโปรแกรมประยุกต์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเวลาอันควรและ

โปรแกรมประยุกต์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจประมวลผลไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือทั้ง

สองกรณี ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการใช้ 

การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม  

• การละเมิดความปลอดภัยอาจก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง เช่น การละเมิดต่อ  

การรักษาความลับของข้อมูล 

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี: การใช้เคร่ืองมือและเทคนิคแบบอัตโนมัติ (Automated Tools and Techniques 

“ATT”) โดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานอาจใช้ ATT ในการปฏบิัติงานตรวจสอบ ในบางกรณี ATT อาจถูกจัดเตรียมหรือได้รับ

การอนุมัติโดยส านักงาน หรืออาจได้มาโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ทั้งสองสถานการณ์นี้  ส านักงานจ าเป็นต้อง

พิจารณาความเหมาะสมของ ATT ถึงแม้ว่าจะได้รับมาโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานเป็นการส่วนตัวกต็าม ตัวอย่างเช่น  

• ส านักงานอาจยับย้ังการใช้งาน ATT ที่ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานน ามาใช้งานภายในทีม จนกว่าจะได้

พิจารณาแล้วว่าโปรแกรมท างานอย่างเหมาะสมและได้รับการอนุมัติการใช้งานจากส านักงาน  
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• ส านักงานควรก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติถึงสถานการณ์เมื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ ATT ที่ไม่ได้ถูก

อนุมัติโดยส านักงาน เช่น ก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องประเมินว่า ATT มีความเหมาะสมที่จะ

น ามาใช้ เช่น ข้อมูลที่น าเข้ามีอะไรบ้าง กะบวนการท างานเป็นอย่างไร ผลลัพธ์ของ ATT บรรลุ

วัตถุประสงค์การใช้งานหรือไม่ เป็นต้น 

6.6 ทรัพยำกรทำงปัญญำ 

(ก) ทรัพยากรทางปัญญาประกอบไปด้วยสารสนเทศที่ส านักงานใช้ในการท าให้ระบบการบริหารคุณภาพ

สามารถด าเนินการได้และในการส่งเสริมความสอดคล้องในการปฏบิัติงาน 

ตวัอย่างที่ 6.6-1 ของทรพัยากรทางปัญญา 

นโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ เป็นลายลักษณ์อักษร วิธีการ แนวทางธุรกิจหรือประเด็นที่

เฉพาะเจาะจง แนวทางการบัญชี เอกสารหลักฐานที่เป็นมาตรฐาน หรือการเข้าถึงแหล่ง

สารสนเทศ (เช่น การสมัครรับข้อมูลเว็บไซต์ที่จัดหาสารสนเทศเชิงลึกเกี่ยวกับกิจการหรือ

สารสนเทศอื่นที่โดยทั่วไปใช้ในการปฏบิัติงาน) 

(ข) ทรัพยากรทางปัญญาอาจจัดให้มีไว้ผ่านทางทรัพยากรทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น วิธกีารของส านักงาน

อาจถูกรวมไว้ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอ านวยความสะดวกในการวางแผนงานและ 

การปฏบิัติงาน 

6.7 กำรใชท้รัพยำกรทำงเทคโนโลยแีละทรัพยำกรทำงปัญญำ 

ส านักงานอาจก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติในเร่ืองของการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีและทรัพยากรทาง

ปัญญา นโยบายหรือวิธปีฏบิัติเหล่านั้นอาจ 

• ก าหนดการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภทหรือทรัพยากรทางปัญญาใน 

การปฏบิัติงาน หรือเกี่ยวข้องกบัลักษณะอื่นของงาน เช่น การเกบ็แฟ้มงานแบบถาวร 

• ระบุคุณสมบัติหรือประสบการณ์ของบุคคลที่ต้องใช้ทรัพยากร รวมถึงความจ าเป็นของผู้ เชี่ยวชาญ

หรือการฝึกอบรม ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจระบุคุณสมบัติหรือความเชี่ยวชาญที่ต้องการในการใช้

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเหตุว่าทักษะที่อาศัยความเชี่ยวชาญอาจ

จ าเป็นในการตีความผลลัพธ์ 

• ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในเร่ืองของการใช้ทรัพยากรทาง

เทคโนโลยีและทรัพยากรทางปัญญา 

• ก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีหรือทรัพยากรทางปัญญา รวมถึงวิธีการของบุคคลใน 

การท างานร่วมกันกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิธีการน าทรัพยากรทางปัญญามา 
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ถือปฏิบัติ และความพร้อมของการสนับสนุนหรือช่วยเหลือส าหรับการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยี

หรือทรัพยากรทางปัญญา 

6.8 ผูใ้หบ้ริกำร 

(ก) ในบางสถานการณ์  ส านักงานอาจใช้ทรัพยากรที่ ได้จากผู้ ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง  

ในสถานการณ์เมื่อส านักงานไม่มีสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรภายในได้อย่างเหมาะสม แม้ว่า

ส านักงานอาจใช้ทรัพยากรจากผู้ให้บริการ ส านักงานยังคงต้องรับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพนั้น 

ตวัอย่างที่ 6.8-1 ทรพัยากรจากผูใ้หบ้ริการ 

• การว่าจ้างบุคลากรในการปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผลหรือการสอบทานคุณภาพงาน หรือ

ให้การปรึกษาหารือเกี่ยวกบัประเดน็ทางเทคนิค 

• ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพาณิชย์ที่ถูกใช้ในการปฏบิัติงานสอบบัญชี 

• บุคคลที่ปฏิบัติงานตามวิธีการในงานของส านักงาน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มจากส านักงานอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ภายในเครือข่ายของส านักงาน หรือการว่าจ้าง

บุคคลในการเข้าร่วมการตรวจนับสนิค้าคงเหลือในพื้นที่ห่างไกล 

• ผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีที่ส านักงานใช้ เพื่อช่วยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการได้มาซึ่ง

หลักฐานการสอบบัญชี 

(ข) ในการระบุและการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ส านักงานถูกก าหนดให้ท าความเข้าใจเกี่ยวกบั

เง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่อาจส่งผลในทางตรงข้ามกับ

การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือ

การไม่กระท าการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ในการท าเช่นนั้น ส านักงานอาจพิจารณาลักษณะของ

ทรัพยากรที่ได้จากผู้ให้บริการ วิธีการและขอบเขตของทรัพยากรที่ส านักงานใช้ และลักษณะทั่วไป

ของผู้ให้บริการที่ส านักงานใช้ (เช่น ความแตกต่างในประเภทของส านักงานบริการทางวิชาชีพอื่นที่ใช้) 

เพื่อที่จะระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น 

(ค) ในการพิจารณาว่าทรัพยากรจากผู้ ให้บริการมีความเหมาะสมหรือไม่ส าหรับการใช้ในระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงานหรือในการปฏบิัติงานนั้น ส านักงานอาจได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผู้ให้บริการและจ านวนของแหล่งที่มาของทรัพยากรที่ได้ เร่ืองที่ส านักงานอาจใช้ในการพิจารณา 

รวมถึง 

• วัตถุประสงค์และความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของวิธีการจาก  

ผู้ให้บริการ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในย่อหน้าที่ 

32(ช) เช่น ความเสี่ ยงด้านคุณภาพที่ผู้ ให้บริการไม่ได้ ปรับปรุงวิธีการเพื่ อสะท้อนถึง 

การเปล่ียนแปลงในมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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• ลักษณะและขอบเขตของทรัพยากร และเง่ือนไขของการบริการ (เช่น ในกรณีที่เกี่ยวกับ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจพิจารณาถึงความถี่ในการปรับปรุงที่ได้รับ ข้อจ ากัดของ

การใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการจัดการของผู้ ให้บริการเกี่ยวกับการรักษา

ความลับของข้อมูล) 

• ขอบเขตของการใช้ทรัพยากรระหว่างส านักงาน วิธีการที่ส านักงานจะน าทรัพยากรมาใช้ และ

ความเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์การใช้งาน 

• ขอบเขตของการจัดการทรัพยากรส าหรับส านักงาน 

• การใช้งานของผู้ให้บริการก่อนหน้าของส านักงาน 

• ประสบการณ์ของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมและชื่อเสยีงของผู้ให้บริการในตลาด 

(ง) ส านักงานอาจมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกระท าการเพิ่มเติมในการใช้ทรัพยากรจากผู้ให้บริการ

เพื่อที่ว่าทรัพยากรสามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจจ าเป็นต้อง

สื่อสารสารสนเทศกับผู้ให้บริการเพื่อให้ทรัพยากรสามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล หรือใน

กรณีของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานอาจจ าเป็นต้องมีการสนับสนุนโครงสร้างทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

6.9 ตัวอย่ำงเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องทรัพยากร มีดังนี้  

ตวัอย่างท่ี 6.9.1 Checklist เกีย่วกบัการด าเนินการส าหรบัพนกังานใหม่ 

ตวัอย่างท่ี 6.9.2 แบบประเมินการสมัภาษณใ์นการรบัพนกังานใหม่ 

ตวัอย่างท่ี 6.9.3 Checklist เกีย่วกบัการอบรมเบื้ องตน้ส าหรบัพนกังานใหม่ 

ตวัอย่างท่ี 6.9.4 แบบประวติัการฝึกอบรมและการพฒันาความรูป้ระจ าปีของพนกังานรายบุคคล 

ตวัอย่างท่ี 6.9.5 รายงานการฝึกอบรมภายนอกส านกังานรายครั้ง 

ตวัอย่างท่ี 6.9.6 Checklist การมอบหมายงาน 

ตวัอย่างท่ี 6.9.7 ใบสรุปการจัดสรรทรพัยากรบุคคลในแต่ละงาน 

ตวัอย่างท่ี 6.9.8 บนัทึกการลงเวลาปฏิบติังาน 

ตวัอย่างท่ี 6.9.9 แบบประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานแต่ละงาน 

ตวัอย่างท่ี 6.9.10 แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบติังานประจ าปีรายบุคคล 
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ตวัอย่างที่ 6.9.1 Checklist เกีย่วกบัการด าเนินการส าหรบัพนกังานใหม่ 

Checklist เกีย่วกบัการด าเนินการส าหรบัพนกังานใหม่ 

ค าอธิบาย 

1. Checklist ส าหรับพนักงานใหม่นี้ ต้องท าให้เสร็จในวันที่พนักงานใหม่เข้าเร่ิมท างานโดยฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

2. Checklist ส าหรับพนักงานใหม่นี้ ต้องถูกเกบ็เข้าแฟ้มประวัติส่วนบุคคล 

 

ชื่อพนกังาน  

วนัที่เขา้ท างาน  

Checklist จัดท าโดย  

 

1. เอกสารที่ตอ้งเก็บเขา้แฟ้มส่วนบุคคล 

ท าแลว้      ไม่เกีย่วขอ้ง  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

เอกสารประวัติพนักงาน 

เอกสารการทดสอบเข้างาน 

เอกสารการสมัภาษณ์และการประเมินผล 

เอกสารยืนยันความเป็นอสิระ และการรักษาความลับ 

สญัญาจ้างงาน 

เอกสารประกนัสงัคมของพนักงาน 

เอกสารประกนัภัยของพนักงาน 

ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีเลขที่บัญชีและชื่อพนักงาน 

หนังสอืขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลของพนักงาน 

อื่นๆ.......................... 

2. เอกสารที่ใหก้บัพนกังานใหม่ 

ท าแลว้      ไม่เกีย่วขอ้ง  

            

            

            

            

คู่มือการควบคุมคุณภาพส านักงาน 

คู่มือการบัญชีและการสอบบัญชีของส านักงาน 

คู่มือพนักงาน 

อื่นๆ .......................... 
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ตวัอย่างที่ 6.9.1 Checklist เกีย่วกบัการด าเนินการส าหรบัพนกังานใหม่ (ต่อ) 

3. อื่นๆ 

ท าแลว้      ไม่เกีย่วขอ้ง  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

บัตรพนักงาน / บัตรเข้าออกส านักงาน 

E-Mail Address ส านักงานของพนักงาน 

คอมพิวเตอร์พกพา 

แนะน าผังองค์กร 

แนะน าการใช้โทรศัพทแ์ละเบอร์โทรติดต่อพนักงานในส านักงาน 

แนะน าการใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรสาร และอุปกรณ์ส านักงานอื่น 

แนะน าห้องสมุดของส านักงาน 

แนะน าพนักงานใหม่กบัฝ่ายอื่นๆ 

การปฐมนิเทศ 

อื่นๆ .......................... 
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ตวัอย่างที่ 6.9.2 แบบประเมินการสมัภาษณใ์นการรบัพนกังานใหม่ 

แบบประเมินการสมัภาษณพ์นกังาน 

ส่วนที่ 1  

ชื่อผูส้มคัร  

ต าแหน่งที่สมคัร  

เงินเดือนที่คาดหวงั  

วนัที่สมัภาษณ ์  

ผูส้มัภาษณ ์  

ค าถามในการสมัภาษณ ์

ค าถาม ค าตอบ 

ค าถามจากผูส้มัภาษณ ์  

1. ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี เกรดที่ได้รับ 1. 

2. ประวัติครอบครัว ท าอาชีพอะไร ครอบครัว

สนับสนุนอาชีพ วิชาชีพสอบบัญชี หรือไม่ 

2. 

3. การอบรมและความรู้พิเศษที่ได้รับเพิ่มเติมใน

ระหว่างศึกษา หรือการท างานที่ผ่านมา 

3. 

4. กจิกรรมทางสังคม มี/ไม่มี ถ้ามีท าอะไรบ้าง 4. 

5. เคยฝึกงานหรือท างานที่ไหน ได้ความรู้และ

ประสบการณ์อะไรบ้าง 

5. 

6. ให้เล่าวิธกีารเรียนหนังสอื และการเตรียมตัวสอบ 6. 

7. ทดสอบความรู้วิชาการ 

• การค านวณต้นทุนสนิค้าคงเหลือมีวิธอีะไรบ้าง 

• ท าไมการสอบบัญชึจึงต้องมีการเข้าไปร่วม

สงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือ / 

สนิทรัพย์ถาวร 

• การส่งจดหมายยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

ของลูกค้าสอบบัญชีท าเพื่ออะไร 

• .................................... 

• .................................. 

 

7. 
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ตวัอย่างที่ 6.9.2 แบบประเมินการสมัภาษณใ์นการรบัพนกังานใหม่ (ต่อ) 

ค าถามเพิม่เติม (เลือกใชต้ามความเหมาะสม)  

1. คุณคิดว่าคุณจะได้รับประโยชน์อะไรจากการท างาน

ด้านการสอบบัญชี 

1. 

2. คุณจะสามารถแบ่งเวลาการท างานและเวลาส่วนตัว

ได้อย่างไร 

2. 

3. คุณควรจะมีทักษะอะไรบ้างในการติดต่อกับลูกค้า

ของส านักงาน 

3. 

4. คุณมีความรู้ความสามารถในด้าน ภาษาต่างประเทศ 

คอมพิวเตอร์หรือไม่ 

4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

การประเมิน (โปรดเลือกโดยท าเคร่ืองหมาย  √   ในช่องที่เลือก) 

ระดบัคะแนน  (จาก 1-6) 

1   น้อยที่สดุ 

2   น้อยมาก 

3   น้อย 

 

4   ปานกลาง 

5   มาก 

6   มากที่สดุ 

 

หวัขอ้การประเมิน 1 2 3 4 5 6 

ดา้นการศึกษา ผู้สมัครมีการศึกษาเหมาะสมกบัต าแหน่ง       

ดา้นประสบการณ ์ ผู้สมัครมีประสบการณ์ และมีความสามารถ

เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

      

ดา้นบุคลิกภาพ ผู้สมัครมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกบัส านักงาน สภุาพ 

สขุุม บุคลิกดูดี เป็นผู้ใหญ่ 

      

ดา้นวุฒิภาวะและ

ดุลยพินิจ 

ผู้สมัครแสดงให้เหน็ถึงความมีวุฒิภาวะและดุลย

พินิจในการตอบค าถาม 

      

มีปฏิภาณไหวพริบ ความฉลาด รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และ

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

      

การสือ่สาร ผู้สมัครแสดงให้เหน็ถึงความสามารถในการสื่อสาร       
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ตวัอย่างที่ 6.9.2 แบบประเมินการสมัภาษณใ์นการรบัพนกังานใหม่ (ต่อ) 

หวัขอ้การประเมิน 1 2 3 4 5 6 

ทศันคติและความ

กระตือรือรน้ 

ผู้สมัครแสดงให้เหน็ถึงความมีทศันคติที่ดีต่อ

วิชาชีพ และความเป็นคนกระตือรือร้น 

      

การท างานเป็นทีม ผู้สมัครแสดงให้เหน็ถึงการท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ใน

ต าแหน่งนี้  

      

คุณภาพของการ

ตอบสนอง 

ผู้สมัครแสดงให้เหน็ถึงการคิดอย่างรอบคอบและมี

ความอ่อนน้อม 

      

ความรูวิ้ชาการ

สนบัสนุน 

มีความรู้ความสามารถในด้าน ภาษาต่างประเทศ 

คอมพิวเตอร์  

      

 

ความเห็นของผูส้มัภาษณ ์  

สรุปความเห็น 

 

 ผ่านการสมัภาษณ์ 

 ไม่ผ่านการสมัภาษณ์      หมายเหตุ……………………………………………… 

 

 

ลงชื่อผู้สมัภาษณ์   …………………………………………………………………………. 
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ตวัอย่างที่ 6.9.2 แบบประเมินการสมัภาษณใ์นการรบัพนกังานใหม่ (ต่อ) 

ส่วนที่ 2 – หลกัฐานการสมคัรที่ไดร้บัจากผูส้มคัร 

 ใบสมัคร 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 

 หลักฐานการศึกษา 

 ประวัติผู้สมัคร 

 บุคคลอ้างองิ 

 อื่นๆ   (โปรดระบุ) 

 

ส่วนที่ 3 – ขอ้มูลจากบุคคลอา้งอิง 

 บุคคลอา้งอิงที่ 1 บุคคลอา้งอิงที่ 2 บุคคลอา้งอิงที่ 3 

ชื่อบุคคลอ้างองิ    

ที่ท างานของบุคคลอ้างอิง    

โทรศัพทบ์ุคคลอ้างอิง    

ต าแหน่งบุคคลอ้างอิง    

ความสัมพันธข์องบุคคลอ้างองิกบัผู้สมัคร    

ที่ผ่านมาผู้สมัครสามารถท างานได้ดีกบั

ผู้อื่นหรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่) 

   

ที่ผ่านมาผู้สมัครได้เลื่อนต าแหน่งที่ส าคัญ

หรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่) 

   

บุคคลอ้างอิงเหน็ว่าผู้สมัครมีความ

เหมาะสมกบัต าแหน่งนี้หรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่) 

   

บุคคลอ้างอิงมีความกังวลใจเกี่ยวกบัความ

ซื่อสตัย์สจุริตในตัวผู้สมัครหรือไม่ (มี/ไม่ม)ี 

   

 

ลงชื่อผูต้รวจสอบ  

 

วนัที่ตรวจสอบ.........................................  
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ตวัอย่างที่ 6.9.2 แบบประเมินการสมัภาษณใ์นการรบัพนกังานใหม่ (ต่อ) 

ส่วนที่ 4 – สรุปผลการสมัภาษณ ์

 ผ่านการสมัภาษณ์/ประเมินผล 

 ไม่ผ่านการสมัภาษณ์/ประเมินผล 

 

วนัที่ที่คาดว่าจะเริ่มท างานได ้  

อตัราเงินเดือนที่ให ้  

ผลประโยชนอื์่นที่ให ้  

อนุมติัโดยหุน้ส่วน

ผูร้บัผิดชอบดา้นทรพัยากร

บุคคล 
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ตวัอย่างที่ 6.9.3 Checklist เกีย่วกบัการอบรมเบื้ องตน้ส าหรบัพนกังานใหม่ 

ชื่อพนกังาน............................................................................................................................................... 

แผนก.................................................................ฝ่าย................................................................................ 

วนัที่เริ่มงาน.............................................................................................................................................. 

ล าดบั รายการ ผูอ้บรม/ 

วนัที่อบรม 

DONE N/A 

1 พบผู้บริหาร    

2 ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพ    

3 คู่มือระบบคุณภาพของวิชาชีพ ISQM1 , ISQM2    

4 คู่มือการบริหารคุณภาพส านักงาน    

5 ระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ    

6 ระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์    

7 งานบริหารงานบุคคล ระเบียบพนักงานและสวัสดิการ    

  7.1 ข้อตกลงการจ้างงาน    

   - ระยะเวลาทดลองงาน, การจ้างงาน, สวัสดิการต่าง ๆ    

   - วันและชั่วโมงการท างาน, การบันทกึบัตรลงเวลาท างาน    

   - วันหยุดประจ าสปัดาห์, วันหยุดประเพณี    

   - ระเบียบการลา    

   - การลาคลอด, การลาบวช    

 
7.2 ค่าจ้าง, การจ่ายค่าท างานล่วงเวลา, ค่าท างานในวันหยุด,  

ค่าเบี้ยเลี้ ยง, ค่าพาหนะ 

   

 7.3 การประเมินผลการปฎิบัติงานและการปรับค่าจ้าง    

 7.4 ระเบียบวินัย, กรณีความผิดร้ายแรงและการลงโทษ    

 7.5 การแต่งกาย    

 7.6 สวัสดิการบริษัท    

    - สิทธกิารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล    

    - เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ    

 7.7 สวัสดิการตามกฎหมาย    

 7.8 สวัสดิการด้านอื่น ๆ    

    - งานปีใหม่    

    - สัมมนาประจ าปี    
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ตวัอย่างที่ 6.9.3 Checklist เกีย่วกบัการอบรมเบื้ องตน้ส าหรบัพนกังานใหม่ 

ล าดบั รายการ ผูอ้บรม/ 

วนัที่อบรม 

DONE N/A 

 7.9 สิ่งอ านวยความสะดวก    

 7.10 อนามัยและสิ่งแวดล้อม    

 7.11 แบบฟอร์มต่างๆ    

8 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบังานสอบบัญชีและปฎิบัติตนต่อลูกค้า    

 

 

ลงชื่อ...............................................(พนกังาน) 

วนัที่.................................................................. 
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ตวัอย่างท่ี 6.9.4 แบบประวติัการฝึกอบรมและการพฒันาการความรูป้ระจ าปีของพนกังานรายบุคคล 

 

แบบประวติัการฝึกอบรมและพฒันาความรูป้ระจ าปีของพนกังานรายบุคคล 

ชื่อ – นามสกุล     วนัที่เริ่มงาน    รหสั  

ต าแหน่ง   แผนก  ฝ่าย  

ล
 าด

บั
ที
 ่

วนั/เดือน/ปี 

ฝึกอบรม 
หลกัสูตร / หวัขอ้ฝึกอบรม วิทยากรอบรม 

อบรม

ภายใน 

อบรม

ภายนอก 

ชัว่โมงอบรม ประเภท หลกัสูตรที่อบรมเกีย่วขอ้งกบั 

ท
าง
ก
าร

 

ไม
่เป็
น
ท
าง
ก
าร

 

ช
ม
. 

บญัชี อ่ืนๆ 

ม
าต

รฐ
าน

ก
าร
บ
ริห

าร
ค
ุณ
ภ
าพ

 

ม
าต

รฐ
าน

ก
าร
ส
อ
บ
บ
ญั
ชี
 

ม
าต

รฐ
าน

ก
าร
บ
ญั
ชี
 

ภ
าษ

ีอ
าก
ร 

ระ
บ
บ
ส
าร
ส
น
เท
ศ
 

ก
าร
บ
ริห

าร
จ
ัด
ก
าร

 

อื
่น
ๆ
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ตวัอย่างท่ี 6.9.5 รายงานการฝึกอบรมภายนอกส านกังานรายครั้ง 

ชื่อ-สกุล ............................................ ต าแหน่ง ............................ สายงาน/ฝ่าย ....................... 

ผูจ้ัดอบรม ................................................................................. จ านวนชัว่โมงอบรม .................. 

หลกัสูตรอบรม ..................................................................วิทยากร............................................... 

วนัที่ ................................................... สถานที่ .......................................................................... 

หลักสตูรที่อบรมเกี่ยวข้องกบัด้านใด โปรดระบุ 

        มาตรฐานการบริหารคุณภาพ     มาตรฐานการสอบบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

        ภาษีอากร                   ระบบสารสนเทศ       การบริหารจัดการ 

        อื่น ๆ ระบุ................................................................................... 

 

1. อธบิายเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 

 

 

 

 

2. หลังการอบรมท่านสามารถน าไปใช้ในการท างานอย่างไร ในงานใด 

 

 

 

 

ผูร้ายงาน  ..........................................................................   วนัที่ ................................ 

ผูส้อบทาน ..........................................................................   วนัที่ ............................... 

* โปรดจัดท าและน าสง่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายใน 10 วนัท าการหลังการฝึกอบรม 
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ตวัอย่างท่ี 6.9.6 Checklist การมอบหมายงาน 

(ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการวางแผนและจัดสรรงานให้กบัทมีตรวจสอบ) 

การมอบหมายงานให้บุคลากร เป็นการจัดสรรทรัพยากรของส านักงานให้มีความเพียงพอต่อ  

การปฏบิัติงาน ส านักงานควรพิจารณาเร่ืองที่ส าคัญ ดังนี้  

การมอบหมายงาน 
มี/

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ไม่

เกีย่ว

ขอ้ง 

เอกสารที่

เกีย่วขอ้ง 

1. การมอบหมายงานให้บุคลากรในภาพรวม ส านักงานได้

พิจารณาถึงเร่ืองดังต่อไปนี้  

• ส านักงานมีการวางแผนความต้องการบุคลากรเป็นไป

ตามสถานการณ์โดยรวมของส านักงาน 

• ส านักงานมีการระบุคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องมีใน

แต่ละงาน โดยเฉพาะในกรณีงานที่มีลักษณะซับซ้อน

หรือเฉพาะเจาะจง 

• ส านักงานมีการวิเคราะห์ปริมาณงาน และช่วงเวลา 

การท างานของบุคลากรในส านักงาน 

• ส านักงานมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการมอบหมายงาน

ให้บุคลากรของส านักงาน โดยพิจารณาขนาดของงาน 

ความซับซ้อนของงาน ความต่อเนื่องของงาน และความ

เหมาะสมของเวลาในการปฏบิัติงาน  

    

2.  เมื่ อส านักงานได้มอบหมายงานให้บุคลากรแต่ละงาน 

ส านักงานได้พิจารณาถึงเร่ืองดังต่อไปนี้  

• ความเหมาะสมระหว่างปริมาณงานกับเวลาที่ใช้ใน 

การปฏบิัติงานของบุคลากรในแต่ละงาน 

• การประเมินคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละคนโดย

ค านึงถึงประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่

เหมาะสมกับงานนั้น/ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงาน 

• แผนหรือกระบวนการควบคุม/ติดตามการท างานของ

บุคลากร 

    

 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

197 
 

ตวัอย่างที่ 6.9.6 Checklist การมอบหมายงาน (ต่อ) 

การมอบหมายงาน 
มี/

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ไม่

เกีย่ว

ขอ้ง 

เอกสารที่

เกีย่วขอ้ง 

• ความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

บุคลากร 

• ความต่อเนื่องของการท างาน และการหมุนเวียนงาน

ของบุคลากรแต่ละคน 

    

3.  ส านักงานจัดให้มีการอนุมัติการจัดสรรบุคลากร และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละงานโดยผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงาน 

• ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานได้สอบทานและอนุมัติ

รายชื่อบุคลากรที่ได้มอบหมายให้ปฏบิัติงานแต่ละงาน 

 

*ดตูัวอย่ำงที ่6.9.7 (ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

    

 

ลงชื่อ          …………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง      ………………………………………………………………………….. 

วนัที่            …………………………………………………………………………… 
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ตวัอย่างที่ 6.9.7 ใบสรุปการจัดสรรทรพัยากรบุคคลในแต่ละงาน 

อ้างองิใบรับงานเลขที่ ..……………. วันที่ ……………….ค่าสอบบัญชี.............. ค่าบริการอื่น ๆ .................. 

ชื่อบริษัท ……………………………………………………………รอบระยะเวลาบัญชี ……………………………….. 

ลักษณะธุรกจิ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

วันที่ลูกค้าต้องการงบการเงิน……………………………………………………………………………………………….. 

ข้อตกลงเพิ่มเติมกบัลูกค้า ………………………………………………………………………………………….……………………… 

ก าหนดผูร้บัผิดชอบงาน   

ต าแหน่งในการรับผิดชอบงาน ชื่อผู้รับผิดชอบงาน หมายเหตุ 

   

   

   

   

   

 

การก าหนดทีมงานรบัผิดชอบ 

คุณสมบติัของผูร้บัผิดชอบงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตวัอย่างที่ 6.9.7 ใบสรุปการจัดสรรทรพัยากรบุคคลในแต่ละงาน (ต่อ) 

ประสบการณเ์กีย่วกบัธุรกิจที่ควรมี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ช่วงเวลาท างานโดยประมาณ  

(งบไตรมาส) 

ช่วงเวลาท างานโดยประมาณ 

(งบประจ าปี) 

1. ไตรมาส 1  1. วางแผนการตรวจสอบ

(Planning) 

 

2. ไตรมาส 2  2. ตรวจสอบระหว่างกาล 

(Interim) 

 

3. ไตรมาส 3  3. ตรวจสอบสิ้นปี 

(Year-end) 

 

หมำยเหตุ: แบบฟอร์มน้ีเป็นตัวอย่ำงขอ้มูลทีค่วรเกบ็บนัทึก ซึง่ส ำนักงำนสำมำรถปรับใชต้ำมควำมเหมำะสม หรือใชเ้ครือ่งมืออิเล็กทรอนิกส ์เช่น 

ใช ้MS Excel ในกำรเกบ็บนัทึกขอ้มูล



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

200 
 

ตวัอย่างที่ 6.9.8 บนัทึกการลงเวลาปฏิบติังาน 

ชือ่ - นามสกุล

ต าแหน่ง

แผนก/สาย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 รวม

ประเภทการลา - ลาพกัร้อน

- ลากิจ

- ลาป่วย

- ลาชดเชย

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

จดัท าโดย สอบทานโดย

วนัท่ี วนัท่ี

ใบรายงานบนัทึกการลงเวลาปฏิบติังานรายเดือน (Time Sheet)

ช่ือบริษทัลกูค้า/
เดือน ….....................................

จ านวนชัว่โมงท่ีไม่ได้ใช้ในการปฏิบติังาน (Avalilable Time)

วนัหยดุ

รวมจ านวนชัว่โมง
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ตวัอย่างที่ 6.9.9 แบบประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานแต่ละงาน 

ขอ้มูลเบื้ องตน้ 

 ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลผูป้ระเมิน 

ชื่อ - นามสกุล   

ต าแหน่ง   

สายงาน   

 

ชื่อบริษทัลูกคา้ที่ปฏิบติังาน บริษัท งานเก่ง จ ากดั 
งวดบญัชีสิ้ นสุดวนัที่ 

 

วนัที่ประเมิน 

 

ล าดบัท่ี งานที่ท า ช่วงเวลาที่ท างาน จ านวนชัว่โมง 

การท างาน 

1. วางแผนการตรวจสอบ 1 - 3 ก.ค. x5 80 

2. ทดสอบระบบการควบคุมภายในระหว่างงวด 1 - 5 พ.ย. x5 240 

3. ตรวจสอบเนื้อหาสาระสิ้นงวด 1 - 5 ม.ค. x6 280 

4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)   

รวมชั่วโมง 600 

อธิบายงานที่รบัผิดชอบ 

ล าดบัท่ี อธิบายงานที่ท า เกรด ขอ้สงัเกต 

1. วางแผนตรวจสอบ 

- จัดท าเอกสารเตรียมประชุม Kick-Off Meeting 

- วางแผนการจัดท าประมาณการชั่วโมงการท างานของ
กลุ่มผู้ปฏบิัติ 

- จัดท า เอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับการวางแผน 

การตรวจสอบ 

- ................. 

  

2. ทดสอบระบบระบบการควบคุมภายในระหว่างงวด 

- ทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบ 

การจัดซื้อ และการจ่ายเงิน 

- ................. 
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ตวัอย่างที่ 6.9.9 แบบประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานแต่ละงาน (ต่อ)  

ล าดบัท่ี อธิบายงานที่ท า เกรด ขอ้สงัเกต 

3. ตรวจสอบเนื้อหาสาระสิ้นงวด 

- ตรวจสอบเนื้ อหาสาระ บัญชีรายได้ ต้นทุนขาย  
ลูกหนี้  เจ้าหนี้การค้า 

- ร่างงบการเงิน 

- ….................... 

  

4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)   

การประเมินผล 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน 

ผลการพิจารณา รวม 

คะแนน 

(ก) 

(1-3) 

คะแนน 

เตม็ 

(ข) 

(3) 

น า้หนัก 

(ค) 

(%) 

คะแนนทีไ่ด้ 

(ง) = (ก/ข)ค 

(%) 

เกนิกว่า 

ที่คาดหวัง 

(3) 

เป็นไปตาม 

ที่คาดหวัง 

(2) 

ต ่ากว่า 

ที่คาดหวัง 

(1) 

ความรู้ความเข้าใจในธุรกจิของลูกค้า 

และการสร้างความสมัพันธก์บัลูกค้า 

• มีความรู้ความเข้าใจในธุรกจิ
ของลูกค้า 

• สามารถสื่อสารกบัลูกค้าเพื่อ
อธบิายให้ลูกค้าเข้าใจถึง

ความส าคัญของงานและ

เอกสารที่จ าเป็นในการสอบบัญชี 

กลุ่มผู้ปฏบัิติงานร้องขอ 

• การส่งมอบงานให้กบัลูกค้าที่
ทนัก าหนดเวลา 

   2 3 10% 6.67%
 (*)

 

การสร้างความสมัพนัธก์บัเพื่อน

ร่วมงาน 

• สามารถสื่อสารหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานให้กบั 

กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบได้

เข้าใจ 

• สามารถสอนงานที่ตนเองเคย
ปฏบัิติมาก่อน ให้กบักลุ่ม

ผู้ปฏบัิติงานสามารถท าได้ 

• สามารถให้ค าแนะน าในการ
แก้ปัญหากบักลุ่มผู้ปฏบัิติงาน

ในเรื่องยากหรือเรื่องที่ไม่

เข้าใจได้ 

   2 3 10% 6.67% 
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ตวัอย่างที่ 6.9.9 แบบประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานแต่ละงาน (ต่อ) 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน 

ผลการพิจารณา รวม 

คะแนน 

(ก) 

(1-3) 

คะแนน 

เตม็ 

(ข) 

(3) 

น า้หนัก 

(ค) 

(%) 

คะแนนทีไ่ด้ 

(ง) = (ก/ข)ค 

(%) 

เกนิกว่า 

ที่คาดหวัง 

(3) 

เป็นไปตาม 

ที่คาดหวัง 

(2) 

ต ่ากว่า 

ที่คาดหวัง 

(1) 

• มีความเป็นผู้น าให้กบักลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานได้ 

       

การปฏบัิติงานและด้านคุณภาพงาน 

• สามารถปฏบัิติงานได้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานคุณภาพส านักงาน 

• มีการสื่อสารการปรึกษาหารือ
ตลอดจนการรายงานอย่าง

สม ่าเสมอ 

• เป็นบุคคลที่ปฏบัิติงานด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริต 

   3 3 60% 60% 

การบริหารงาน 

• สามารถท างานของตนเอง
เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 

• ประสานงาน/ติดตามงาน กบั
กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบอื่น 

และบริหารเวลาของาน

โดยรวมเป็นไปตามที่

คาดการณ์ไว้ 

• สามารถจัดล าดับความส าคัญ
ของการท างานได้อย่าง

เหมาะสม 

   3 3 20% 20% 

รวมคะแนนที่ได้ 10 12 100% 93.34% 

หมายเหต ุ   ส านักงานควรก าหนดระดับคะแนนและน า้หนักตามความเหมาะสม 

(*) 
ตัวอย่างการค านวณคะแนนที่ได้ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในธุรกจิของลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์:  

รวมคะแนน (2)   คะแนนเตม็ (3)  ตัวคูณน า้หนัก (10%) = 6.67% 
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ตวัอย่างที่ 6.9.9 แบบประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานแต่ละงาน (ต่อ) 

สรุปการประเมิน  เกนิกว่าที่คาดหวัง (ได้คะแนนรวมมากกว่า 80%) 

 เป็นไปตามที่คาดหวัง (ได้คะแนนรวมระหว่าง 60 - 80 %) 

 ต ่ากว่าที่คาดหวัง (ได้คะแนนรวมต ่ากว่า 60%)  

หมายเหตุ : คะแนนที่ได้ในแต่ละงานจะน าไปรวมในแบบสรุปผลการ

ประเมินการปฏบิัติงานประจ าปี 

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน  

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

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

ลงชื่อผู้ประเมิน/วันที่  

………………………………………………………………………………………………. 

ความเหน็ของพนักงาน  เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย 

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

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

ลงชื่อพนักงาน/วันที่  

 

……………………………………………………………………………………………… 
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ตวัอย่างที่ 6.9.10 แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบติังานประจ าปีรายบุคคล  

ค าอธบิาย 

ส านักงานต้องท าแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อใช้ในการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง ขึ้น

เงินเดือนและ/หรือการจ่ายโบนัสประจ าปี 

 

ชื่อ - นามสกุล  

ต าแหน่ง  

สายงาน  

สรุปคะแนนผลประเมินการปฏบิัติงานของแต่ละงาน 

(คะแนนที่ได้ในแต่ละงานคิดถัวเฉล่ียจากจ านวนชั่วโมงการท างานทั้งหมด) 

ล าดบั

ที ่
งานตรวจสอบบริษทั งวดบญัชีสิ้ นสุดวนัที ่

ก ข ค 

จ านวน

ชัว่โมง 

(ชัว่โมง) 

คะแนนที่

ไดร้บั 

ประเมิน 

คะแนนที่ได ้

ค = (กข)/ 

ชัว่โมงรวม 

1. บริษัท งานเก่ง จ ากดั 

(กรอกคะแนนที่ได้จากตัวอย่าง 

6.9.9 แบบประเมินผลการ

ปฏบัิติงานแต่ละงาน) 

31 ธ.ค. x5 600 93.34 37.34 

2. บริษัท งานดี จ ากดั 31 ธ.ค. x5 300 95 19.00 

3. บริษัท งานการ จ ากดั 31 ธ.ค. x5 300 70 14.00 

4. บริษัท งานน้อย จ ากดั 31 ธ.ค. x5 200 95 12.67 

5. บริษัท งานมาก จ ากดั 31 ธ.ค. x5 100 80 5.33 

รวมชั่วโมงประเมิน 1,500 คะแนนรวม 88.34 

คะแนนเตม็ 100.00 
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ตวัอย่างที่ 6.9.10 แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบติังานประจ าปีรายบุคคล (ต่อ) 

สรุปคะแนนการประเมินทั้งหมด 

ล าดบัที ่ งานตรวจสอบบริษทั 

ก ข ค ง 

เกณฑ ์ ที่ได ้ ค่าน ้าหนกั 
คะแนนที่ได ้

ง = (ข/ก)  ค 

1. คะแนนผลประเมินการปฏบัิติงาน 100 คะแนน 88.34 คะแนน 60% 53.00% 

2. การฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อปี 40 ชั่วโมงต่อปี 10% 10.00% 

3. ชั่วโมงการท างาน 1,500 ชั่วโมงต่อ

ปี 

1,500 ชั่วโมง

ต่อปี 

20% 18.75% 

4. จ านวนการส่ง timesheet  

ตรงเวลา 

54 สปัดาห์ 50 สปัดาห์ 5% 4.63% 

5. จ านวนการเข้าร่วม 

กจิกรรมของส านักงาน 

5 คร้ัง 5 คร้ัง 5% 5.00% 

รวม 100% 91.38% 

ระดับคะแนนในการประเมิน 

ช่วงคะแนน ผลการปฏิบติังาน 

มากกว่า 80 คะแนน เกนิกว่าที่คาดหวัง 

60 - 80 คะแนน เป็นไปตามที่คาดหวัง 

ต ่ากว่า 60 คะแนน ต ่ากว่าที่คาดหวัง 

สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมินการปฏบิัติงาน “ผลการปฏบิัติงานเกนิกว่าที่คาดหวัง” 

 

ผลการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง จากผลปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับดีเย่ียม และสมควรได้รับการเล่ือนต าแหน่งเป็นผู้จัดการ

ต่อไป 

 

ลงชื่อผู้ประเมิน วันที่  

ลงชื่อผู้พิจารณาอนุมัติ วันที่  
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7.1 ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ ฉบับที ่1  

มาตรฐานทีอ่า้งอิง ย่อหนา้ที ่

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 22 33 34(จ) 46-47 51-52 ก109-ก116 ก124–ก132 ก174 และ  

ก182-ก186 

7.2 ภำพรวมขององค์ประกอบ  

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญและมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่น ๆ 

ในระบบการบริหารคุณภาพ ท าให้การปฏบิัติงานสอดประสานกนัอย่างมีประสทิธภิาพโดยการน าสารสนเทศใน

ส านักงานสื่อสารผ่านช่องทางการต่างๆในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะในทุกองค์ประกอบย่อมต้องมข้ีอมูลที่ผ่าน

การประมวลผลเป็นสารสนเทศเพื่อน าไปสื่อสารให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจ หากมีองค์ประกอบใด

ได้รับการสื่อสารสารสนเทศที่ขาดตกบกพร่องไป ซึ่ งอาจเกิดจากสารสนเทศที่ไม่สมบูรณ์หรือช่องทาง 

การสื่อสารขัดข้องหรือสื่อสารในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม กอ็าจน ามาซึ่งความเสยีหายต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ของ

ระบบการบริหารคุณภาพด้วย ระบบการบริหารคุณภาพส านักงานจึงก าหนดให้ส านักงานต้องก าหนด

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ รวมทั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจว่า

ส านักงานได้ด าเนินการตามองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม  

โดยระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานโดยรวมจะต้องถูกออกแบบให้มีระบบการจัดการเกี่ยวสารสนเทศ 

รวมทั้งการมีโครงสร้างส านักงานที่มีลักษณะของการสนับสนุนวัฒนธรรมของส านักงานในการแลกเปล่ียน

สารสนเทศ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างส านักงานและกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน การสื่อสารสารสนเทศไป

หรือภายในเครือข่ายส านักงานและผู้ให้บริการ รวมทั้งภายนอกได้อย่างทนัเวลาและมีประสทิธผิล 
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ภาพที่ 7-1 องค์ประกอบของสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อช่วยให้การบริหารคุณภาพส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามที่ส านักงานก าหนดไว้ และ

สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ส านักงานอาจจัดให้มี 

• เอกสารการประเมินความเสี่ยง โดยระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ และออกแบบและน า 

การตอบสนองมาใช้เพื่อจัดการกบัความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบัสารสนเทศและการสื่อสาร  

• ระบบสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบที่เป็นการปฏบิัติงานด้วยมือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

คู่มือเพื่ออธบิายเกี่ยวกบัชนิดของข้อมูลที่มีการระบุ การประมวลผลข้อมูล และการเกบ็รักษาสารสนเทศ 

• องค์ความรู้และฐานข้อมูลอ้างองิต่าง ๆ เกี่ยวกบั กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ 

• โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม โดยต้องค านึงถึงหลักการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบด้านการปฏบิัติการอย่างเหมาะสมในการสื่อสารโดยตรงให้แก่บุคคลที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบสงูสดุและภาระรับผิดชอบส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ 

• การก าหนดสารสนเทศต่าง ๆ ที่ต้องสื่อสาร รูปแบบหรือช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม ในการสื่อสาร

สารสนเทศกบั 

- บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

- ภายในเครือข่ายของส านักงาน 

- ผู้ให้บริการ 

- บุคคลภายนอกอื่น ๆ  

• วิธกีารประเมินความมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการสื่อสาร  
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ในการปฏบิัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่

ความรับผิดชอบเกี่ยวกบัสารสนเทศและการสื่อสารควรปฏบิัติดังนี้  

• ปฏิบัติตามแผนการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้  จะต้อง

ปรับเปล่ียนความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพใหม่ ออกแบบและน าการ

ตอบสนองเพิ่มเติมมาปฏิบัติหรือปรับเปล่ียนการตอบสนองอย่างสม ่าเสมอ เมื่อลักษณะหรือ

สถานการณ์ของส านักงานมีการเปลี่ยนแปลง 

• การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องเป็นไปตามนโยบายด้านจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและของส านักงาน 

• ปฏบิัติตามวิธกีารและขั้นตอนของระบบสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน 

• จะต้องมีการติดตามการเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ อย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารสารสนเทศเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

• การก าหนดความรับผิดชอบของบุคลากรในการสื่อสารสารสนเทศตามโครงสร้างของส านักงานอย่าง

ชัดเจน รวมถึงควรน าเรื่องการสื่อสารรวมอยู่ในการประเมินผลด้วย 

• ให้มีความแน่ใจว่ามีการสื่อสารสารสนเทศกบับุคคลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และทนัเวลา รวมทั้งมีการ

จัดท าเอกสารหลักฐานของการสื่อสารไว้อย่างชัดเจน 

• จะต้องก าหนดรูปแบบหรือช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับสารสนเทศที่ต้องการจะสื่อสารและให้
เหมาะสมกบับุคคลที่ส านักงานจะสื่อสารด้วย อย่างไรกด็ี หากการสื่อสารมีลักษณะและความเร่งด่วน

ของสารสนเทศที่ต้องการจะสื่อ ส านักงานก็อาจพิจารณาความจ าเป็นที่ต้องสื่อสารสารสนเทศ

เดียวกันผ่านหลายรูปแบบหรือหลายช่องทาง และต้องระมัดระวังเร่ืองความสอดคล้องกันของ

สารสนเทศที่สื่อสารในหลายรูปแบบหรือหลายช่องทางด้วย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

• จะต้องมีการประเมินผลการสื่อสารสารสนเทศว่ามีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผลหรือไม่ ตามวิธกีาร
ที่ส านักงานก าหนด หากการสื่อสารสารสนเทศไม่มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลจะต้องมีการรายงาน

ปัญหาหรือข้อสงัเกตในเวลาที่เหมาะสม  
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7.3 กำรประเมนิควำมเสีย่ง 

การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้นั้น จะต้องไม่พบข้อบกพร่องในระบบ 

การบริหารคุณภาพส านักงาน ส านักงานต้องระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพเพื่อเป็นเกณฑ์ใน 

การออกแบบและการน าการตอบสนองมาปฏิบัติ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ รวมทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส านักงานมอบหมาย 

ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ การปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระ

และกระบวนการติดตามผลและแก้ไข บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการประเมิน 

ความเสี่ยงร่วมกนั โดยจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  

• ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (Quality Objective) ในการปฏบิัติงาน ซึ่งอย่างน้อยให้รวมถึง 

- ระบบสารสนเทศระบุ ตรวจจับ ประมวลผลและเกบ็รักษาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ 
เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ ไม่ว่าจะมาจากแหล่งภายในหรือภายนอก  

- วัฒนธรรมของส านักงานรับรู้และเสริมสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในการแลกเปล่ียน
สารสนเทศกบัส านักงานและกบับุคลากรอื่น 

- แลกเปลี่ยนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้กบัส านักงานและกลุ่มผู้ปฏบิัติงานรวมถึง 
(1)  สื่อสารสารสนเทศไปยังบุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

ของสารสนเทศมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนพวกเขาให้มีความเ ข้าใจและปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบให้บรรลุเกี่ยวกับการท ากิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพหรือ  

การปฏบิัติงาน และ 

(2)  บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสื่อสารสารสนเทศไปยังส านักงานเมื่อท ากิจกรรมภายในระบบ

การบริหารคุณภาพหรือการปฏบิัติงาน 

- สื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือไปยังบุคคลภายนอก รวมถึง 
(1)  ส านักงานสื่อสารสารสนเทศไปหรือภายในเครือข่ายของส านักงานหรือผู้ให้บริการ (ถ้ามี) 

เพื่อสนับสนุนเครือข่ายหรือผู้ ให้บริการเพื่อบรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับ

ข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายหรือทรัพยากรที่ได้ รับจากเครือข่ายหรือ 

ผู้ให้บริการ และ (อ้างองิย่อหน้าที่ ก113) 

(2)  สื่อสารสารสนเทศไปภายนอกเมื่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพก าหนด หรือ

เพื่อสนับสนุนกลุ่มบุคคลภายนอกในการท าความเข้าใจระบบการบริหารคุณภาพ 

• ระบุและประเมินความเสี่ยง (Quality Risk) 

- ท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่อาจ

ส่งผลกระทบด้านลบกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

- ค านึงถึงวิธีการ และระดับของสภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่

อาจส่งผลในทางลบกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพดังกล่าว 
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• ตอบสนองความเสี่ยง (Quality Response) 

- ออกแบบและน าการตอบสนองมาปฏิบัติเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านคุณภาพโดยพิจารณาและ

ตอบสนองจากเหตุผลของการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

• ทบทวนการประเมินความเสี่ยง เมื่อสภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์ของส านักงานมีการเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม 

• จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และรวบรวมไว้ในส่วนของ  

การประเมินความเสี่ยงของส านักงานรวมทุกองค์ประกอบ 

• สื่อสารไปยังกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยง 

และการตอบสนองต่อความเสี่ยง 

• ควบคุมและ/หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพและ

บรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 
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ตวัอย่างที่ 7.3-1 การประเมินความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัสารสนเทศและการสือ่สาร 

วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ระดบัความเสีย่ง 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO1. เพื่อให้แน่ใจว่า

ส านักงานมรีะบบ

สารสนเทศที่สามารถระบุ 

ตรวจจับ ประมวลผลและ

เกบ็รักษาสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ 

เพื่อสนับสนุนระบบ 

การบริหารคุณภาพ  

ไม่ว่าจะมาจากแหล่ง

ภายในหรือภายนอก 

QR1. การระบุฐานข้อมูลลูกค้าระหว่าง

ส านักงานกบัส านักเครือข่าย

ผิดพลาดท าให้ข้อมูลที่น าไป

สื่อสารไม่สามารถสนับสนุน 

การตัดสนิใจและอาจน าไปสู่

การรับงานที่ขัดต่อข้อก าหนด

ด้านจรรยาบรรณได้ 

เนื่องจาก 

- การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของ

ส านักงานกบัส านักงานเครือข่ายมี

ลักษณะแบบการปฏบิัติงานด้วยมือ 

(manual) ในขณะที่มีลูกค้าเป็น

จ านวนมาก และไม่ได้ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยในการระบุ ตรวจจับ 

ประมวลผล และเกบ็รักษา  

 

 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

- ส านักงานอาจใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนระบบ

การปฏบิัติงานด้วยมือ ในการ

ระบุ ตรวจจับ ประมวลผล และ 

เกบ็รักษาสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

กบัฐานข้อมูลลูกค้า 

 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

213 

 

วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ระดบัความเสีย่ง 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO2. เพื่อให้แน่ใจว่า

ส านักงานมีวัฒนธรรมใน

การรับรู้และเสริมสร้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ของบุคลากรในการ

แลกเปลี่ยนสารสนเทศ

กบัส านักงานและกบั

บุคลากรอื่น 

QR2. การเปลี่ยนแปลงของระบบการ

บริหารคุณภาพอาจไม่ถูกสื่อสาร

ไปยังบุคลากรและกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน จึงท าให้บุคลากร

และกลุ่มผู้ปฏบิัติงานไม่เข้าใจ

ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่

ส่งผลต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

และไม่สามารถกระท าตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่าง

รวดเรว็และเหมาะสม 

เนื่องจาก 

- การก าหนดโครงสร้างองค์กรและ

การมอบหมายความรับผิดชอบ

ผู้ดูแลด้านปฏบิัติการเกี่ยวกับระบบ

การบริหารคุณภาพไม่ชัดเจน ท าให้

ไม่รู้ ว่าเป็นหน้าที่ของใครที่ต้อง

สื่อสารการเปลี่ยนแปลงของระบบ

การบริหารคุณภาพไปยังบุคลากร

และกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

- ส านักงานต้องก าหนดโครงสร้าง

องค์กรของส านักงาน ซึ่งอาจ

รวมถึงหน่วยปฏบิัติการต่าง ๆ 

และมอบหมายความรับผิดชอบ

ให้ชัดเจนว่า ใครท าหน้าที่อะไร 

และใครมีหน้าที่สื่อสาร 

การเปลี่ยนแปลงของระบบ 

การบริหารคุณภาพไปยัง

บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

- จัดให้มีองค์ประชุมหรือวาระ

ของสื่อสาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ

หน่วยปฏบิัติการต่าง ๆ สื่อสาร

โดยตรงแก่ผู้น าอย่างสม ่าเสมอ 
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ระดบัความเสีย่ง 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

QO3. เพื่อให้แน่ใจว่ามี

การแลกเปลี่ยน

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

และเชื่อถือได้กบั

ส านักงานและกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานอย่างเพียง

พอที่จะท าให้เข้าใจและ 

บรรลุผล 

QR3. บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ไม่ทราบการเปลี่ยนแปลง

ข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็น

อสิระและนโยบายหรือวิธี

ปฏบิัติของส านักงาน จึงอาจไม่

สามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

เนื่องจาก 

- การก าหนด ลักษณะ ระยะเวลาและ
ขอบเขตของสารสนเทศไม่ครบถ้วน 

ไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอ 

- การก าหนดช่องทางการสื่อสารไม่ได้
อ านวยความสะดวกในการสื่อสารให้

เข้าใจได้ 

- ผู้ส่งสารสนเทศหรือผู้รับสารสนเทศ
ไม่ได้ตระหนักหรือให้ความส าคัญต่อ

การบรรลุเกี่ยวกบัการท ากจิกรรมใน

ระบบการบริหารคุณภาพหรือการ

ปฏบิัติงาน 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

- ส านักงานต้องก าหนดโครงสร้าง
ของสารสนเทศและการสื่อสาร 

ให้ครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้  

(1) ประเภทของสารสนเทศ 

(2) ผู้ส่งสารสนเทศ และผู้รับ
สารสนเทศ 

(3) รูปแบบหรือวิธกีารสื่อสาร 
(4) ความถี่ของการสื่อสาร 

- ส านักงานต้องจัดให้มีกลไก 

การตรวจสอบหรือสอบทาน

ความถูกต้องของข้อมูลที่น ามา

ประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ 

- ส านักงานต้องจัดให้มีกลไกที่

แสดงให้เชื่อมั่นได้ว่าสารสนเทศ

ที่สื่อสารไปนั้นบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์อย่างทนัท่วงที 
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ระดบัความเสีย่ง 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

- ไม่มีการติดตามผลการสื่อสาร

สารสนเทศอย่างทนัท่วงท ี

(feedback) 

QO4. เพื่อให้แน่ใจว่ามี

การสื่อสารสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องและเชื่อถือไปยัง

บุคคลภายนอก 

QR4. (1) สารสนเทศที่เกี่ยวข้องไม่ได้

ถูกสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก

จึงอาจเป็นเหตุให้ส านักงานไม่ได้

ปฏบิัติตามข้อก าหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจาก 

- ส านักงานไม่ได้ตระหนักถึง
ข้อก าหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ

ของลูกค้า ซึ่งอาจเกดิจากการไม่มี

ความรู้อย่างถ่องแท้ในธุรกจิของ

ลูกค้า 

- ไม่ได้มีการปฏบิัติหรือปฏบิัติไม่
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 

“การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับ

ในการตรวจสอบงบการเงิน” รวมทั้ง 

กฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงาน

ที่ท าหน้าที่ก ากบัดูแล 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

- ส านักงานจัดให้มีกลไกในการ

สร้างองค์ความรู้  และการ

น าไปใช้ โดยต้องศึกษา

ข้อก าหนดของกฎหมาย 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัการ

ด าเนินธุรกจิของลูกค้าแต่ละ

ประเภท รวมทั้งการจัดให้มี

คู่มือการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 250 เพื่อให้การตรวจสอบ

เป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานอย่างครบถ้วน 
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วตัถุประสงค ์

ดา้นคุณภาพ 
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

ระดบัความเสีย่ง 

การตอบสนองดา้นคุณภาพ 

โอกาสใน

การเกิด

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ผลกระทบ 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

(สงู/กลาง/

ต ่า) 

 QR4. (2) บุคคลภายนอกไม่เข้าใจ

เกี่ยวกบัระบบการบริหาร

คุณภาพส านักงานจึงอาจท าให้

ไม่สามารถประเมินการท างาน

ของส านักงานได้  

เนื่องจาก 

- ส านักงานไม่มีการจัดท ารายงาน
ความโปร่งใส (Transparency 

Report) หรือคุณภาพงานตรวจสอบ 

(Audit Quality Report) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

(ขึ้นอยู่กบั

การประเมิน

ของแต่ละ

ส านักงาน) 

- ส านักงานต้องจัดท ารายงาน
ความโปร่งใส (Transparency 

Report) หรือคุณภาพงาน

ตรวจสอบ (Audit Quality 

Report) เพื่อรายงานต่อผู้มี

หน้าที่ก ากบัดูแล 

หมายเหตุ: การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ส านักงานสอบบัญชีควรน าไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและ

สภาพแวดล้อมของส านักงาน  
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ตวัอย่างที่ 7.3-2 ตารางการประเมินความเสีย่งสารสนเทศและการสือ่สาร 

 ผลกระทบ 

 ต า่ กลาง สูง 

โอกาสใน

การเกิด 

สูง 
3 6 9 

กลาง 
2 4 6 

ต า่ 
1 2 3 

7.4 ระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน 

 

ภาพที่ 7-2 ระบบสารสนเทศของส านักงาน 

 

 

 

 

 

QR1 
QR3 

QR4 

QR2 
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• ระบบสารสนเทศของส านกังาน 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพก าหนดให้ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของส านักงาน ซึ่งมีข้อควร

ค านึงถึง ดังนี้  

- ระบบสารสนเทศอาจรวมถึงการใช้องค์ประกอบที่ปฏิบัติ งานด้วยมือ 

(Manual) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  

- ส านักงานควรพิจารณาว่า ระบบสารสนเทศที่ส านักงานมีอยู่นั้นเพียงพอ 

ที่จะสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ โดยระบุ ตรวจจับ ประมวลผล 

และเก็บรักษาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ได้อย่างไร ถ้าระบบ

สารสนเทศที่มีอยู่ยังไม่สนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างเพียงพอ

เหมาะสม ส านักงานกค็วรจะมีการออกแบบ หรือปรับปรุงหรือพัฒนาให้

สามารถรองรับกบัการบริหารคุณภาพได้ 

- สารสนเทศที่น่าเชื่อถือและมีความเกี่ยวข้อง รวมถึงสารสนเทศที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา และท าให้การท างานของระบบการบริหารคุณภาพ

ของส านักงานมีความถูกต้อง และสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบ

การบริหารคุณภาพ ดังนั้น ส านักงานอาจต้องจัดให้มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศช่วย หากจ านวนข้อมูลมีจ านวนมากและการประมวลผล

ข้อมูลมีรายละเอียดของข้อมูลค่อนข้างมากและซับซ้อน การใช้ระบบ

ปฏิบัติงานด้วยมือเพียงอย่างเดียวอาจท าให้สารสนเทศไม่ถูกต้อง  

ไม่ครบถ้วน และไม่ทนัเวลา และอาจท าให้การตัดสนิใจผิดพลาดได้ 

• ส านกังานขนาดเล็ก 

ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย บุคลากรจ านวนน้อย และผู้น ามี

ความเกี่ยวข้องโดยตรง นโยบายและวิธปีฏบิัติแบบเข้มงวดที่ระบุถึงวิธีการที่

สารสนเทศต้องถูกระบุ ตรวจจับ ประมวลผล และเกบ็รักษาสารสนเทศอาจไม่

จ าเป็น  

- ส านักงานต้องระบุว่าใน

แต่ละองค์ประกอบของ

ระบบการบริหาร

คุณภาพ มีระบบ

สารสนเทศ (ดูตัวอย่าง 

สารสนเทศของแต่ละ

องค์ประกอบตาม

ตาราง 7.4-1) ในเรื่อง

ใดบ้าง และมีการ

ควบคุมอย่างไร  

- จุดอ่อนของการควบคุม

ส านักงานขจัดออกไป

ได้อย่างไร 

- ความจ าเป็นที่ต้องใช้

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

• ส านักงานต้องพิจารณาว่าระบบสารสนเทศ (Information System) ที่ส านักงานมีอยู่นั้นไม่ว่าจะมีลักษณะแบบ

การปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) หรือปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  

มีระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information System) อย่างไร มีการควบคุมเกี่ยวกับเร่ือง

การตรวจจับ การประมวลผล และการเกบ็รักษา อย่างไรบ้าง เพื่อให้ส านักงานสามารถประเมินความเสี่ยงได้  
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ตวัอย่างที่ 7.4-1 สารสนเทศที่เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 

องคป์ระกอบ สารสนเทศ 

• การก ากบัดูแลและผู้น า - นโยบายของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

- โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ 

• ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง - ข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

- การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

- นโยบายและวิธปีฏบิัติของส านักงานเพื่อตอบสนองต่อ

เร่ืองความเป็นอสิระ 

- ข้อมูลลูกค้าของส านักงานและส านักงานเครือข่ายซึ่งมี

ข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระที่ส่งผลกระทบต่อ

ส านักงาน 

• การตอบรับและการคงไว้ซึ่ง

ความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานที่มี

ลักษณะเฉพาะ 

- ข้อมูลที่ได้รับในช่วงการตอบรับงานที่เกี่ยวข้องกบั 

การวางแผนและปฏบิัติงาน เช่น 

(1) สารสนเทศเกี่ยวกบัลักษณะและสถานการณ์ของงาน 

(2) สารสนเทศที่เกี่ยวกบัความซื่อสตัย์และคุณค่าทาง

จริยธรรมของลูกค้า 

(3) สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที่

หลากหลาย เช่น สารสนเทศจากผู้ให้บริการทางด้าน

วิชาชีพบัญชี สารสนเทศจากการปรึกษาหารือกบั

บุคคลที่สาม เป็นต้น 

• ทรัพยากร - สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบัทกัษะความรู้ทางเทคนิค ทกัษะ
ทางวิชาชีพ การฝึกอบรม ประสบการณ์การท างาน 

- คู่มือการปฏบิัติงาน 

- การเปลี่ยนแปลงคู่มือการปฏบิัติงาน 

• การปฏบิัติงาน - ข้อมูลลูกค้าที่ได้รับในช่วงการปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องกบั
การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธก์บัลูกค้าและ

งานที่มีลักษณะเฉพาะ 

- ข้อมูลเกี่ยวกบัการปรึกษาหารือ เป็นต้น 
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7.5 วัฒนธรรมของส ำนกังำน 

 

ภาพที่ 7-3 วัฒนธรรมของส านักงาน 

 

• วฒันธรรมของส านกังาน 

ในการท าให้เกิดวัฒนธรรมของส านักงานที่รับรู้และส่งเสริมความรับผิดชอบ

ของกลุ่มบุคลากรในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับส านักงานและกับบุคลากร

อื่นได้นั้น  

- ผู้น าต้องจัดให้มีโครงสร้างองค์กร การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ

และอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม โครงสร้างองค์กรของส านักงานอาจรวมถึง

หน่วยปฏิบัติการ กระบวนการด าเนินการ แผนกหรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 

และโครงสร้างอื่น ๆ เพื่ อรองรับการบริหารระบบคุณภาพอย่างมี

ประสทิธภิาพ  

- เมื่ อผู้ น าจัดให้มีโครงสร้างองค์กรแล้ว ก็ต้องก าหนดบุคคลที่ ได้รับ

มอบหมายความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการส าหรับระบบการบริ หาร

คุณภาพ การปฏิบัติตามข้อก าหนดความเป็นอิสระ และกระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไข  

- ผู้น าต้องก าหนดท่าทีของผู้บริหารผ่านการกระท าและพฤติกรรมอย่าง

ชัดเจน สม ่าเสมอ และกระท าการอย่างเป็นประจ า และสื่อสารไปยังทุก

ระดับภายในส านักงานที่มีส่วนสนับสนุนวัฒนธรรมของส านักงาน และ 

ในการท าให้เกดิ

วัฒนธรรม 

การแลกเปลี่ยน

สารสนเทศ 

- การจัดโครงสร้าง

องค์กรของส านักงาน 

- ก านดตัวบุคคลและ

มอบหมายหน้าที่  

ความรับผิดชอบ  

- การสื่อสารเกี่ยวกบั

ระบบการบริหาร

คุณภาพของส านักงาน 

- องค์ประชุมการบริหาร

คุณภาพของส านักงาน 

- น าเรื่องการสื่อสารมา

เป็นส่วนหนึ่งของ 

การประเมินผล 
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แสดงให้เหน็ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ โดยการให้พนักงานทุกระดับรับรู้และเหน็ความส าคัญเกี่ยวกบั 

(1) หน้าที่ของส านักงานในการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ 

(2) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณค่า และทศันคติ 

(3) หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนส าหรับคุณภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม

ภายในระบบการบริหารคุณภาพและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

(4) ความส าคัญของคุณภาพในการตัดสินใจและการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ของส านักงาน รวมถึง  

การจัดล าดับความส าคัญทางการเงินและการปฏบิัติการ 

ทั้งนี้  การสื่อสารเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานโดยบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพควรสื่อสารอย่างน้อย

ปีละคร้ัง หรือ ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ทั้งนี้ ควรมี  

การจัดท ารูปแบบของสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารได้ในหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การน าเสนอ 

(presentation) หรืออาจจัดท าเป็น template โดยพิจารณารูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด แต่ไม่ว่าจะด้วย

รูปแบบใดสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือเนื้ อหาของสารสนเทศจะต้องมีความครบถ้วนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อ

คุณภาพผ่านทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในส านักงาน 

- การสื่อสารที่ชัดเจนถึงความส าคัญของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ  

ท าให้การบริหารคุณภาพของส านักงานประสบความส าเร็จ ผู้น าองค์กรจ าเป็นต้องแสดงออกและ

สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับภายในส านักงานเห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายและกลยุทธ์ รวมถึง

นโยบายของส านักงานซึ่งให้ความส าคัญต่อคุณภาพงาน และปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหาร

คุณภาพของส านักงาน 

- การจัดให้มีการประชุมการบริหารคุณภาพของส านักงานอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งอาจก าหนดความถี่เป็น  

รายเดือนในการรายงานการด าเนินการทั่วไป หรืออาจก าหนดวาระการประชุมรายไตรมาสหรือเพื่อรายงาน

ประเดน็เร่งด่วน หรือข้อสังเกตจากการติดตามผลจากภายในองค์กรหรือจากภายนอก องค์ประชุมควร

ประกอบด้วย บุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับ 

ระบบการบริหารคุณภาพ และผู้บริหารหรือผู้ รับผิดชอบด้านปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนของ

บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ โดยการใช้องค์ประชุมในการเน้นย ้าเร่ืองการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

รวมทั้งควรมีวาระให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ

การบริหารคุณภาพของส านักงาน เพื่อพิจารณาร่วมกันและน าข้อสรุปไปปรับปรุงระบบการบริหาร

คุณภาพของส านักงานให้ดีย่ิงขึ้น อย่างไรกด็ี ส านักงานควรจัดให้มีรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานของการ

ประชุมด้วย 
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- นอกจากนี้  ส านักงานควรก าหนดนโยบายและแจ้งให้บุคลากรของส านักงานทราบว่า การประเมินผล  

การท างานเพื่อการก าหนดค่าตอบแทน หรือการเลื่อนต าแหน่ง จะน าเรื่องการสื่อสารสารสนเทศมาเป็น

ส่วนส าคัญในการพิจารณาด้วย เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสาร 

- ส านักงานอาจรับรู้และส่งเสริมหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรและกลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการแลกเปล่ียน

สารสนเทศกบัส านักงานและระหว่างกนัเอง โดยการก าหนดช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกใน

การสื่อสารระหว่างส านักงาน 

7.6 กำรสื่อสำรสำรสนเทศภำยในและภำยนอกส ำนักงำน 

 

ภาพที่ 7-4 การสื่อสารสารสนเทศภายในและภายนอกส านักงาน 

ที่ ม า  : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

• การสือ่สารสองทาง (two-way communication)  

การสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิผลมีความส าคัญต่อการปฏิบัติการของ 

การบริหารคุณภาพส านักงานและการปฏิบัติงานในระดับงานสอบบัญชี 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพตระหนักดีว่ามีหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ที่

ส านักงานสื่ อสารและแลกเป ล่ียนข้อมูล ด้วย  ข้อมูลที่ สื่ อสารและ 

ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคลต่อการสื่ อสารมี 

ความแตกต่างกันซึ่งขึ้ นอยู่กับบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพ

ส านักงานหรือการปฏบิัติงานในระดับงานสอบบัญชี 

 

 

 

ส านักงานควรก าหนดให้

มีตารางแสดงการสื่อสาร

สารสนเทศของระบบการ

บริหารคุณภาพ โดยจะ

ครอบคลุม เกี่ยวกบั 

- ความรับผิดชอบทั่วไป
ของบุคลากรในการ

สื่อสาร 

- ก าหนดลักษณะหรือ
ประเภทของสารสนเทศ

ที่ต้องสื่อสาร 
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• การสือ่สารและแลกเปลีย่นสารสนเทศ 

ในการสื่ อสารและแลกเปล่ียนสารสนเทศนั้ น  ส านักงานจะต้องมี 

การพิจารณา เกี่ยวกบั 

- ความรับผิดชอบทั่วไปของบุคลากรในการสื่อสาร 
- การแลกเปล่ียนสารสนเทศระหว่างส านักงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  

ซึ่งรวมถึงบุคลากรภายในเครือข่ายของส านักงานหรือผู้ให้บริการที่เป็น

ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน วิธทีี่ส านักงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกบับุคคล

ภายในส านักงานเครือข่ายหรือผู้ ให้บริการ อาจแตกต่างไปจากวิธีที่

ส านักงานแลกเปล่ียนข้อมูลกับบุคลากรของส านักงาน ยกตัวอย่างเช่น  

การสื่อสารของส านักงานถึงผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจาก

เครือข่ายของส านักงานหรือผู้ให้บริการอาจท าผ่านโดยผู้สอบบัญชีของ

กลุ่มกจิการ เป็นต้น 

- การแลกเปล่ียนสารสนเทศระหว่างส านักงานและบุคลากรเกี่ยวกับ
กจิกรรมภายในเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพหรือการปฏบิัติงาน 

- การสื่อสารสารสนเทศภายในเครือข่ายของส านักงานหรือผู้ให้บริการใน
บริบทที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดและบริการเครือข่าย หรือทรัพยากรที่

ได้รับจากผู้ให้บริการ 

- การสื่อสารไปยังบุคคลภายนอกอื่น 

• วิธีการสือ่สาร 
มีหลายวิธกีารที่ส านักงานอาจใช้ในการสื่อสารสารสนเทศ ในการพิจารณาวิธี

ที่เหมาะสมที่สุดและความถี่ของการสื่อสาร ส านักงานอาจค านึงถึงปัจจัย

หลายประการ ซึ่งรวมถึง 

- ผู้รับสารที่เป็นเป้าหมายของการสื่อสาร และ 
- ลักษณะและความเร่งด่วนของสารสนเทศที่สื่อสาร 
ในบางกรณี ส านักงานอาจพิจารณาว่าจ าเป็นต้องสื่อสารสารสนเทศเดียวกัน

ผ่านหลายวิธีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ในกรณีดังกล่าว 

ความสอดคล้องกันของสารสนเทศที่สื่อสารมีความส าคัญ ส านักงานต้อง

ระมัดระวั ง ว่าสารสนเทศเดียวกันที่ สื่ อ ออกไปมากกว่าหนึ่ งวิธีนั้ น  

เป็นสารสนเทศชุดเดียวกนัและมีเนื้อหาที่เหมือนกนั 

• ส านกังานขนาดเล็ก 

ในกรณีที่ส านักงานขนาดเล็กหรือไม่ซับซ้อน ส านักงานอาจพิจารณา 

การสื่อสารในลักษณะไม่เป็นทางการโดยการสนทนาโดยตรงกับบุคลากร

หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซี่งไม่จ าเป็นต้องท าเอกสารที่เป็นทางการเสมอไป 

อย่างไรกต็าม ส านักงานจะต้องพิจารณาเอกสารที่เหมาะสมที่สดุ 

- รูปแบบหรือวิธีการ
สื่อสารที่ใช้ 

- ความถี่ของการสื่อสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานอาจพิจารณา

วิธกีารสื่อสารได้หลายวิธี 

เช่น การสื่อสารโดยตรง

ด้วยวาจา คู่มือนโยบาย

หรือขั้นตอน จดหมาย

ข่าว การแจ้งเตือน อเีมล 

อนิทราเนต็ เวบ็  

แอปพลิเคชัน การฝึกอบรม 

การน าเสนอ โซเชียลมีเดีย 

เวบ็คลาส เป็นต้น 
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7.6.1 การแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างส านกังานกบักลุ่มผูป้ฏิบติังาน เครือข่ายของส านกังานหรือ 

ผูใ้หบ้ริการ 

ตวัอย่างที่ 7.6-1 การแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างส านกังานกบักลุ่มผูป้ฏิบติังาน เครือข่ายส านกังาน

หรือผูใ้หบ้ริการ 

ตวัอย่างการสือ่สารสารสนเทศภายในส านกังาน และเครือข่ายของส านกังานหรือผูใ้หบ้ริการ 

ดา้น 

การปฏิบติัการ 

สารสนเทศ ผู ้

รบัผิดชอบ 

ผูร้บั

สารสนเทศ 

วิธีการ

สือ่สาร 

ความถี่

ของ

การ

สือ่สาร 

กระบวน 

การประเมิน

ความเสีย่ง

ของส านกังาน 

• น ากระบวนการประเมินความเสี่ยงมา

ใช้เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ด้าน

คุณภาพ 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

การก ากบั

ดูแลและผูน้ า 

• ความรับผิดชอบส าหรับการน า 

การตอบสนองของส านักงานมาใช้ 

- โครงสร้างองค์กรและ 

การมอบหมายหน้าที่  

ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ที่

เหมาะสม 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

 • การเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหาร

คุณภาพ 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

ขอ้ก าหนด

ดา้น

จรรยาบรรณท่ี

เกีย่วขอ้ง 

• ข้อมูลที่ได้รับในช่วงการตอบรับงาน

และการคงไว้ของส านักงานที่เกี่ยวข้อง

กบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการวางแผน

และปฏบิัติงาน 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

 • การละเมิดข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

 • ข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

- การเปลี่ยนแปลงของข้อก าหนด

เกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 
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ตวัอย่างการสือ่สารสารสนเทศภายในส านกังาน และเครือข่ายของส านกังานหรือผูใ้หบ้ริการ 

ดา้น 

การปฏิบติัการ 

สารสนเทศ ผู ้

รบัผิดชอบ 

ผูร้บั

สารสนเทศ 

วิธีการ

สือ่สาร 

ความถี่

ของ

การ

สือ่สาร 

 - นโบบายหรือวิธปีฏบิัติของ

ส านักงานเพื่อตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด 

• ลูกค้าของส านักงานเครือข่ายอื่นซึ่งมี

ข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระที่

ส่งผลกระทบต่อส านักงาน 

 

 

 

(ระบุ) 

 

 

 

(ระบุ) 

 

 

 

(ระบุ) 

 

 

 

(ระบุ) 

การตอบรบั

และการคงไว้

ซ่ึงความ 

สมัพน้ธก์บั

ลูกคา้และงาน

ที่มีลกัษณะ 

เฉพาะ 

• ข้อมูลที่ได้รับในช่วงการปฏบิัติงานซึ่ง

อาจเป็นเหตุให้ส านักงานปฏิเสธ

ความสัมพันธก์บัลูกค้าหรืองานที่มี

ลักษณะเฉพาะ 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

การ

ปฏิบติังาน 

• การด าเนินงานของการตอบสนองของ

ส านักงาน (เช่น ความกงัวลเกี่ยวกบั

กระบวนการของส านักงานส าหรับ 

การมอบหมายงานให้กบับุคลากรใน

งานตรวจสอบ) 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

 • ข้อมูลส าหรับการสอบทานคุณภาพงาน

หรือการปรึกษาหารือ 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

 • ประเดน็การตรวจสอบงบการเงินของ

กลุ่มกจิการ 

- ตามนโยบายบายหรือวิธปีฏิบัติของ

ส านักงาน 

- ประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหาร

คุณภาพในระดับงาน 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 
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ตวัอย่างการสือ่สารสารสนเทศภายในส านกังาน และเครือข่ายของส านกังานหรือผูใ้หบ้ริการ 

ดา้น 

การปฏิบติัการ 

สารสนเทศ ผู ้

รบัผิดชอบ 

ผูร้บั

สารสนเทศ 

วิธีการ

สือ่สาร 

ความถี่

ของ

การ

สือ่สาร 

 • ลูกค้าของส านักงานเครือข่ายอื่นซึ่งมี

ข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระที่

ส่งผลกระทบต่อส านักงาน 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

กระบวนการ

ติดตามผล

และแกไ้ข 

• ข้อบกพร่องที่พบเกี่ยวกบัระบบ 

การบริหารคุณภาพ 

- รายละเอยีดของกจิกรรมติดตามผล

ที่ท า 

- ข้อบกพร่องที่พบ รวมถึง 

ความรุนแรงและการแผ่กระจาย

ของข้อบกพร่อง 

- การด าเนินการแก้ไข 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

7.6.2 การสือ่สารกบับุคคลภายนอกอื่น 

ตวัอย่างที่ 7.6-2 ขอบเขตการท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการสือ่สารสารสนเทศกบับุคคลภายนอกอื่น 

สือ่สารเมือ่ใด สือ่สารกบัใคร สือ่สารอะไร สือ่สารอย่างไร 

กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ หรือมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ ต้องการให้

สื่อสารกบับุคคลภายนอก 

บุคคลภายนอกตามที่

ระบุในกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ หรือ 

มาตรฐานทางวิชาชีพ 

สารสนเทศที่ระบุใน

กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ หรือมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ 

ลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตที่ระบุใน

กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ หรือมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ 

การปฏบิัติงานตรวจสอบ

งบการเงินของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ 

ผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแล ระบบการบริหาร

คุณภาพช่วยสนับสนุน

การปฏบิัติงานตรวจสอบ

ที่มีคุณภาพอย่าง

สม ่าเสมอได้อย่างไร 

ลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตที่ก าหนดโดย

ส านักงาน 
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สือ่สารเมือ่ใด สือ่สารกบัใคร สือ่สารอะไร สือ่สารอย่างไร 

ความเหมาะสมอย่างอื่น

ที่จ าเป็นต้องสื่อสาร

เกี่ยวกบัระบบ 

การบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน 

บุคคลภายนอกที่ก าหนด

โดยส านักงาน 

สารสนเทศที่ก าหนดโดย

ส านักงาน 

ลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตที่ก าหนดโดย

ส านักงาน 

ที่ ม า  : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

ตวัอย่างที่ 7.6-3 ตารางการสือ่สารสารสนเทศกบับุคคลภายนอก 

ตารางการสือ่สารกบับุคคลภายนอก 

หวัขอ้ที่ก าหนด สารสนเทศ ผูร้บัผิดชอบ ผูร้บั

สารสนเทศ 

วิธีการ

สือ่สาร 

ความถีข่อง

การสือ่สาร 

กฎหมาย • (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

 • (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

ระเบียบขอ้บงัคบั • (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

 • (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

มาตรฐานทางวิชาชีพ • (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

 • (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) 

ตวัอย่างที่ 7.6-4 สารสนเทศที่น าไปสือ่สารสารสนเทศกบับุคคลภายนอก 

หวัขอ้ สารสนเทศที่เกีย่วขอ้ง 

• ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน  

 

-  โครงสร้างองค์กร 

- รูปแบบธุรกจิ กลยุทธ์ 

- สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน 

• การก ากบัดูแลและผู้น าของส านักงาน  - วัฒนธรรมการแสดงถึงพันธะสญัญาที่มีต่อ

คุณภาพ 

- บทบาทที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ

และหน้าที่เกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ 

• การปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ รวมทั้ง

ข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

- วิธกีารที่ส านักงานบรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกบัการปฏบิัติตามข้อก าหนดด้าน
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หวัขอ้ สารสนเทศที่เกีย่วขอ้ง 

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งข้อก าหนด

เกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

• ปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาซึ่งงานที่มีคุณภาพ - ตัวชี้ วัดคุณภาพงานพร้อมกบัการบรรยาย

เพื่อที่จะอธบิายตัวชี้ วัด 

 

• การติดตามผลและการตรวจสอบจากภายนอก 

และการแก้ไขข้อบกพร่อง 

- ผลของกจิกรรมการติดตามผลของส านักงานและ

การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงาน

ภายนอก 

- วิธกีารที่ส านักงานได้แก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุหรือ

มีการตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่พบ 

• การประเมินผลระบบของการบริหารคุณภาพ - ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบและสรุปผลนั้นได้  

- เกณฑข์องดุลยพินิจที่ใช้ในการประเมินผลและ

สรุปผล 

• การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ของส านักงาน

หรืองานของส านักงาน  

- วิธกีารที่ส านักงานมีการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของส านักงานหรือ

งานของส านักงาน  

- วิธกีารที่ระบบการบริหารคุณภาพมี 

การปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลง 

• ส านักงานและเครือข่าย  - ลักษณะของความสมัพันธร์ะหว่างส านักงานและ

เครือข่าย 

-  โครงสร้างในภาพรวมของเครือข่าย 

-  ข้อก าหนดที่ก าหนดขึ้นโดยเครือข่ายและบริการ

เครือข่าย 

-  ความรับผิดชอบของส านักงานและเครือข่าย 

-  ข้อมูลเกี่ยวกบัขอบเขตในภาพรวมและผลของ

กจิกรรมติดตามผลเครือข่ายทั่วทั้งส านักงาน

เครือข่าย 

ทั้งนี้  รูปแบบของการสื่อสารสารสนเทศที่น าไปสื่อสารกับบุคคลภายนอก อาจจัดท าได้นหลายรูปแบบ เช่น 

power point หรือวิธกีารอื่นใดที่เหมาะสมกบัสถานการณ์    
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7.7 ตัวอย่ำงเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องในเร่ืองสารสนเทศและการสื่อสาร มีดังนี้  

ตวัอย่างท่ี 7.7.1 นโยบายและวิธีการปฏิบติังาน - สารสนเทศและการสือ่สาร 

ตวัอย่างท่ี 7.7.2 Template การสือ่สารการเปลีย่นแปลงของระบบการบริหารคุณภาพภายใน

ส านกังาน 

ตวัอย่างท่ี 7.7.3 Template การสือ่สารผลการตรวจระบบการบริหารคุณภาพภายในส านกังาน 

ตวัอย่างท่ี 7.7.4 Template การสือ่สารการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของลูกคา้ต่อ

บุคคลภายนอก 
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ตวัอย่างที่ 7.7.1 นโยบายและวิธีการปฏิบติังาน - สารสนเทศและการสือ่สาร 

ค าอธิบาย 

ตัวอย่างนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานนี้   ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน

ของทุกองค์ประกอบที่ต้องมีการสื่อสารสารเทศ 

 

นโยบายและวิธีการปฏิบติังาน - สารสนเทศและการสือ่สาร 

• ประเภทของการสื่อสาร                       การสื่อสารภายในส านักงาน 

 การสื่อสารบุคคลภายนอก 

• องค์ประกอบ  กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน 

 การก ากบัดูแลและผู้น า 

 ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

 การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธก์บัลูกค้าและ

งานที่มีลักษณะเฉพาะ 

 การปฏบิัติงาน 

 ทรัพยากร 

 สารสนเทศและการศึกษา 

 กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

 

นโยบายและวิธีการปฏิบติังาน - สารสนเทศและการสือ่สาร 

• หัวข้อสารสนเทศ  

 

 

• สารสนเทศที่สื่อสาร  

 

 

• ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร  
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ตวัอย่างที่ 7.7.1 นโยบายและวิธีการปฏิบติังาน – สารสนเทศและการสือ่สาร (ต่อ) 

นโยบายและวิธีการปฏิบติังาน - สารสนเทศและการสือ่สาร 

• ผู้รับสารสนเทศ  

 

 

ค าอธิบายนโยบายและวิธีการปฏิบติังาน 

• วิธกีารสื่อสารที่ใช้  การสื่อสารด้วยวาจาโดยตรง 

 คู่มือ นโยบาย และวิธกีารปฏบิัติ 

 จดหมายร่าง 

 การแจ้งเตือน 

 อเีมล์ 

 อนิทราเนต็ 

 เวบ็แอพพลิเคชั่นอื่น 

 การฝึกอบรม 

 การบรรยาย 

 โซเชียลมีเดีย 

 เวบ็คลาส 

 ปิดประกาศ 

 แชร์ไดรฟ์ 

 การประชุม 

 อื่น ๆ       (ระบุ)          . 
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ตวัอย่างที่ 7.7.1 นโยบายและวิธีการปฏิบติังาน – สารสนเทศและการสือ่สาร (ต่อ) 

ค าอธิบายนโยบายและวิธีการปฏิบติังาน 

• ความถี่และช่วงเวลาของการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความถี ่ ช่วงเวลา 

 รายวัน 

 รายเดือน 

 รายไตรมาส 

 รายคร่ึงปี 

 รายปี 

 

 

อายุของสารสนเทศ  

(วนัหมดอายุ) 

รอบระยะเวลาที่ตอ้ง

ทบทวนสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

• วิธกีารประเมินผลการสื่อสาร ตวัอย่าง  

กรณีการสื่อสารเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางวิชาชีพ 

ผ่านการอบรมขององค์ประกอบทรัพยากร อาจจก าหนดวิธกีาร

ประเมินผลการสื่อสารโดยวิธีการ ดังนี้  

(1) ประเมินผลการสื่อสารโดยการท าทดสอบก่อน-หลังการ

อบรม (pre-test and post-test) 

(2) แบบประเมินผลการอบรม 

เป็นต้น 

• ผู้จัดท าและผู้สอบทาน 

 

 

 

 

 ผูจ้ัดท า ผูส้อบทาน 

ชื่อ   

ต าแหน่ง   

วันที่   
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ตวัอย่างที่ 7.7.2 Template การสือ่สารการเปลีย่นแปลงของระบบการบริหารคุณภาพภายในส านกังาน 

ค าอธิบาย 

ตัวอย่าง Template การสื่อสารเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ (System of Quality Management)  

ซี่งรวมถึง การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการบริหารคุณภาพ ไปยังบุคลากรทุกระดับภายในส านักงาน

เพื่อให้บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบอย่างรวดเร็วและเหมาะสม  

ภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

 

ชื่อส านกังาน  

ประจ าปี 25XX 

ช่วงเวลาการสือ่สาร  

• องคป์ระกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 

การเปลีย่นแปลงของระบบการบริหารคุณภาพ 

 กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน 

 การก ากบัดูแลและผู้น า 

 ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

 การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

 การปฏบิัติงาน 

 ทรัพยากร 

 สารสนเทศและการสื่อสาร 

 กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

• ขอบเขตของการเปลีย่นแปลงของระบบการบริหารคุณภาพ 

ตัวอย่าง 

การเปล่ียนแปลงของระบบการบริหารคุณภาพส าหรับองค์ประกอบ การตอบรับและการคงไว้  

ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และ

คุณค่าทางจริยธรรมของลูกค้า ซึ่ งเดิมส านักงานค้นหาใน google เพียงอย่างเดียว และต่อมามี 

การเปล่ียนแปลงโดยการเพิ่มช่องทางการค้นหาข้อมูลจาก platform หรือ โปรแกรมอื่น หรือการใช้บริการ

จากผู้ให้บริการภายนอก จึงมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพส านักงาน   
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ตวัอย่างที่ 7.7.2 Template การสือ่สารการเปลีย่นแปลงของระบบการบริหารคุณภาพภายในส านกังาน (ต่อ) 

หวัขอ้ ขอบเขตของการเปลีย่นแปลง 

ความซ่ือสตัย์และคุณค่าทางจริยธรรมของลูกค้า สารสนเทศที่ได้รับเกี่ยวกบัความซ่ือสัตย์และคุณค่า

ทางจริยธรรมของลูกค้า 

  

  

• ผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพ 

การออกแบบระบบการบริหาร

คุณภาพ 

กิจกรรมการด าเนินงานของ

ส านกังาน 

กระบวนการทางธุรกิจของ

ส านกังาน 

ระบบการสบืค้นข้อมูล 

ความซ่ือสตัย์และคุณค่าทาง

จริยธรรมของลูกค้าก่อนการรับ

และการคงไว้ซึ่งงาน 

(1) การหาข้อมูลประวัติจาก

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดย

การใช้บริการจาก 

ผู้ให้บริการในการหาข้อมูล

ประวัติ 

(2) การพิจารณาความเหมาะ

และเชื่อถือได้ของข้อมูลที่

ได้รับ 

หากสารสนเทศที่ได้รับมีข้อบ่งชี้ ว่า

ลูกค้าอาจขาดความซื่อสตัย์และ

คุณค่าทางจริยธรรม ส านักงานจะ

ไม่รับและคงไว้ซึ่งงาน 
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ตวัอย่างที่ 7.7.3 Template การสือ่สารผลการตรวจระบบการบริหารคุณภาพภายในส านกังาน (Quality 

Inspection) 

ค าอธิบาย 

ตัวอย่าง Template การสื่อสารผลการตรวจระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Inspection) ภายใน

ส านักงานไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุด

เกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ (Lead Partner) และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพ 

 

ชื่อส านกังาน  

ประจ าปี 25XX 

ช่วงเวลาการตรวจ  

• สรุปผลการตรวจระบบการบริหารคุณภาพ 

(ก) การประเมินผลการตรวจระบบการบริหารคุณภาพโดยภาพรวมของส านักงาน 

 ค าอธิบายการสรุปผลโดยภาพรวม 

1.  ระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ส านักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์

ของระบบการบริหารคุณภาพได้ 

2.  ยกเว้นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบที่มีความรุนแรงแต่ไม่มีผลกระทบแผ่กระจายต่อ  

การออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ระบบ

การบริหารคุณภาพช่วยให้ส านักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

ระบบการบริหารคุณภาพได้ 

3.  ระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้ช่วยให้ส านักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ 
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ตวัอย่างที่ 7.7.3 Template การสือ่สารผลการตรวจระบบการบริหารคุณภาพภายในส านกังาน (Quality 

Inspection) (ต่อ) 

(ข) การประเมินผลการตรวจของแต่ละองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 

องคป์ระกอบของระบบการบริหารคุณภาพ ผลการประเมิน 

ปีปัจจุบนั ปีก่อน 

1.  กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน   

2.  การก ากบัดูแลและผู้น า   

3.  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง   

4.  การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ   

5.  การปฏบิัติงาน   

6.  ทรัพยากร   

7.  สารสนเทศและการสื่อสาร   

8.  กระบวนการติดตามผลและแก้ไข   

(ค) ค าอธบิายประกอบการประเมินผลโดยรวม 

หวัขอ้ ค าอธิบาย 
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ตัวอย่างที่  7.7.4 Template การสื่อสารการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของลูกค้า ต่ อ

บุคคลภายนอก (ต่อ) 

ค าอธิบาย 

ตัวอย่าง Template การสื่อสารการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของลูกค้าต่อบุคคลภายนอก  

เป็นการสื่อสารสารสนเทศไปยังบุคคลภายนอกเมื่อถูกก าหนดด้วยกฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานวิชาชีพ 

โดยตัวอย่างของ template นี้ เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมาย

และข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสาร

และรายงานการไม่ปฏบิัติตามหรือข้อสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับ 

 

ประเภทการใหบ้ริการ การสอบบัญช ี

ชื่อกิจการลูกคา้  

รอบระยะเวลาบญัชีสิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25XX 

• ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัการประกอบธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ ลกัษณะของการด าเนินธุรกิจ หน่วยงานก ากบัดูแลที่เกีย่วขอ้ง 

 

 

 

  

• การพิจารณาของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

(ก) การปฏบิัติตามกรอบของกฎหมายหรือข้อบังคับ 

กรอบของกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีใชส้ าหรบักิจการ 

และอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที่กิจการประกอบธุรกิจอยู่ 

วิธีการที่กิจการไม่ปฏิบติัตามกรอบ

ของกฎหมายและขอ้บงัคบั 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ขอ้ก าหนด 

   

   

   

(ข) วิธกีารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

วิธีการตรวจสอบ 

 การสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

 การตรวจสอบหนังสอืโต้ตอบกบัหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตหรือหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 
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ตัวอย่างที่  7.7.4 Template การสื่อสารการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของลูกค้า ต่อ

บุคคลภายนอก (ต่อ) 

• วิธีการตรวจสอบเมือ่พบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

ลกัษณะและสถานการณข์องการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเกิดข้ึน 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงิน 

 

 

 

 

• การสือ่สารและการรายงานการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัหรือขอ้สงสยัต่อหน่วยงานก ากบั

ดูแลภายนอกที่เหมาะสม 

(ก) การพิจารณากฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีรายงานต่อ 

หน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่เหมาะสมหรือไม่ 

 

ก าหนดความรบัผิดชอบในการรายงานต่อ

หน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่เหมาะสม 

ซ่ึงอาจจ าเป็นในสถานการณน์ั้นหรือไม่ 

 

 ก าหนด 

 ไม่ก าหนด 

 ก าหนด 

 ไม่ก าหนด 

(ข) การสื่อสารและรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอก 

หวัขอ้ ค าอธิบาย 

ชื่อและต าแหน่งของบุคลากรของหน่วยงานก ากบัดูแล

ภายนอกที่ได้รับการสื่อสารหรือรายงาน 

 

วันที่สื่อสารหรือรายงาน  

วิธกีารที่ใช้ในการสื่อสารหรือรายงาน  
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ตวัอย่างที่ 7.7.5 Template การสือ่สารผลการประเมินระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management 

System)  

ค าอธิบาย 

ตัวอย่าง Template การสื่อสารผลการประเมินระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System) 

ให้แก่ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล (Those Charge With Governance) หรือ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ (Group 

Lead Partner) เป็นการสื่อสารสารสนเทศกับบุคคลภายนอกภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพ โดยมีค าแนะน าในการน าไปใช้ ดังนี้  

• ในกรณีที่เป็นผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลอาจสื่อสารโดยใช้รูปแบบของรายงานความโปร่งใส่ (Transparency 

Report) หรือรายงานคุณภาพการตรวจสอบ (Audit Quality Report) แทนการใช้รูปแบบ Template นี้   

• ในกรณีที่ เป็นผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (Component Auditor) ในทางปฏิบัติ Template  

อาจถูกก าหนดโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการผ่านค าสั่งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Group Audit 

Instructions) ดังนั้น กใ็ห้ส านักงานสื่อสารตาม Template ที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการก าหนดไว้ แต่ถ้า

ในค าสั่งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Group Audit Instructions) ไม่ได้ก าหนด Template ก็ให้

ส านักงานน าตัวอย่าง Template ไปประยุกต์ใช้ตามความหมาะสม 

• ค าอธบิายของแต่ละหัวข้อควรมีลักษณะสั้นและกระชับ 

 

ชื่อส านกังาน  

ประจ าปี 25XX 

ช่วงเวลาที่ตรวจ  

• ขอ้มูลโดยสงัเขปเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยสนบัสนุนระบบการบริหารคุณภาพ 

หวัขอ้ ค าอธิบาย 

1. ภาพรวมของระบบการบริหารคุณภาพ 

 

• การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพ 

• กจิกรรมการด าเนินงาน 

• กระบวนการทางธุรกจิของส านักงาน 

2. วัฒนธรรมของส านักงาน • หน้าที่ของส านักงานในการให้บริการด้วย 

การปฏบิัติงานที่มีคุณภาพ 

• จรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณค่าและทศันคติ 

• ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน 

• ความส าคัญของคุณภาพในการตัดสนิใจและ 

การด าเนินการเชิงกลยุทธ์ 
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ตวัอย่างที่ 7.7.5 Template การสือ่สารผลการประเมินระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management 

System) (ต่อ) 

หวัขอ้ ค าอธิบาย 

3. ความรับผิดชอบและภาระรับผิดชอบของผู้น า • การตอบสนองการออกแบบและการน ามาใช้

ระบบการบริหารคุณภาพ 

• การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

4. โครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนระบบการบริหาร

คุณภาพ 

• หน่วยปฏบิัติการ 

• กระบวนการปฏบิัติการ 

• แผนกหรือที่ตั้งทางภมูิศาสตร์ 

• โครงสร้างอื่น ๆ 

5. การวางแผนความต้องการและการมอบหมาย

ทรัพยากร 

• การได้รับ 

• การพัฒนา 

• การใช้ 

• การคงไว้ 

• สรุปผลการติดตามผลและการแกไ้ขภายในองคก์ร 

หวัขอ้ ค าอธิบาย 

1. รายละเอยีดของกจิกรรมติดตามผลที่ท า  

2. ข้อบกพร่องที่พบ รวมถึงความรุนแรงและการแผ่

กระจาย 

 

3. การด าเนินการแก้ไข  

• สรุปผลการประเมินระบบการบริหารคุณภาพ 

 ค าอธิบายการสรุปผลโดยภาพรวม 

 ระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ส านักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์

ของระบบการบริหารคุณภาพได้ 

 ยกเว้นเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบที่มีความรุนแรงแต่ไม่มีผลกระทบแผ่กระจายต่อ  

การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ระบบ 

การบริหารคุณภาพช่วยให้ส านักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

ระบบการบริหารคุณภาพได้ 
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8.1 ขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ ฉบับที ่1  

มาตรฐานทีอ่า้งอิง ย่อหนา้ที ่

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 16(ก) 16(ซ) 20(ค)(2) 21 22 35–47 51 58(ง) ก10-ก12 ก15-ก17 

ก120-ก121 และ ก138-ก174 

8.2 วัตถุประสงค์ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้    

(ก) เพื่อให้มีการติดตามผลของระบบการบริหารคุณภาพเพื่อให้ส านักงานมีข้อมูลสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง น่าเชื่อถือ และทนัเวลา เกี่ยวกบัการออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการใน

องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 

(ข) เพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้อบกพร่องที่พบจากการน าองค์ประกอบของระบบการบริหาร

คุณภาพไปปฏิบัติจนกระทั่งข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างทันเวลา การกระท าอย่าง

เหมาะสมอาจรวมถึงการแก้ไขเร่ืองที่พบที่เกี่ยวข้องกับงาน (engagement) เมื่อปรากฎว่าขั้นตอน

การปฏบิัติงานถูกละเว้นในการปฏบิัติงานที่ด าเนินงานอยู่หรือที่เสรจ็แล้ว หรือปรากฎว่ารายงานที่

ออกไม่เหมาะสม 
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8.3 ภำพรวมขององค์ประกอบ 

 

ภาพที่ 8-1 องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 

ที่มา : Exposure Draft, proposed ISQM1, Quality Management for firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, 

or Other Assurance or Related Services Engagements by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ และ 2 กระบวนการ ซึ่งใน 

บทที่ 1 – 7 ได้กล่าวถึงแนวทางของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน และการก าหนด

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารคุณภาพของส านักงานของทั้ง 6 องค์ประกอบหลัก บทสุดท้ายนี้ กถ็ือ

เป็นกระบวนการที่ส าคัญอีกกระบวนการหนึ่ง โดยกระบวนการติดตามผลและการแก้ไขจะช่วยประเมิน

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานว่ามีประสิทธิภาพ หรือมีข้อบกพร่องหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้

ส านักงานสามารถพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงานและระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานได้  

กระบวนการติดตามผลเป็นการท าความเข้าใจระบบการบริหารคุณภาพและประเมินว่าระบบ  

การบริหารคุณภาพมีการออกแบบ มีการน าไปปฏิบัติ และมีการด าเนินการแต่ละองค์ประกอบของระบบ

การบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การทดสอบทางเดินเอกสาร  

การตรวจสอบเอกสารหรือรายงาน การตรวจสอบแฟ้มงานและเอกสารประกอบอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานของระบบการบริหารคุณภาพ โดยผู้ปฏิบัติกิจกรรมติดตามผลควรพิจารณาและประเมิน

ปัจจัยต่าง ๆ เช่น  

- วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการออกแบบและตอบสนองด้านคุณภาพ

ของส านักงานมีการประเมินอย่างครบถ้วนและเหมาะสมตามวิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงใน

แต่ละองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพตั้งแต่การก ากับดูแลและผู้น า ข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มี

ลักษณะเฉพาะ การปฏิบัติงาน ทรัพยากร และสารสนเทศและการสื่อสาร โดยประเมินว่า

กระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการออกแบบและ

ตอบสนองด้านคุณภาพของส านักงานครบถ้วนและเหมาะสมหรือไม่ตามสภาพแวดล้อมของ

ส านักงาน  
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- การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ นโยบายและ 

วิธีปฏิบัติในเร่ืองการบริหารคุณภาพอยู่ในระดับความซับซ้อนมากหรือน้อยเพียงใด สอดคล้อง

กบัสภาพแวดล้อมและโครงสร้างการบริหารของส านักงานหรือไม่  และเป็นไปตามมาตรฐานทาง

วิชาชีพ ข้อบังคับ และข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ตลอดจนมีการพัฒนาให้เป็น

ปัจจุบันและทดัเทยีมกบัข้อปฏบิัติในวิชาชีพหรือไม่ อย่างไร 

- ความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบายและวิธีปฏิบัติของการบริหารคุณภาพที่ใช้ในส านักงาน

ตามวิธกีารตรวจสอบตามความเสี่ยง 

โดยหลังจากผู้ปฏิบัติกิจกรรมติดตามผลได้ประเมินปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้ปฏิบัติกิจกรรม

ติดตามผลจึงน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมปัจจัยดังกล่าวมาออกแบบและปฏิบัติกระบวนการติดตาม

ผลและแก้ไขตามขั้นตอนที่ส านักงานก าหนดไว้ เช่น ผู้ปฏบิัติกจิกรรมติดตามผลพบข้อบกพร่อง ซึ่งจาก

การประเมินและวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่าสาเหตุของข้อบกพร่องเกิดจากส านักงานก าหนดวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการตอบสนองด้านคุณภาพของส านักงานไม่ครบถ้วน  

ผู้ปฏิบัติกิจกรรมติดตามผลต้องสื่อสารไปยังผู้น าและบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลับไป

ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละ

องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพให้ครบถ้วน  

นอกจากนี้  ภายหลังจากกระบวนการติดตามผลและแก้ไข ส านักงานต้องประเมินผลระบบ 

การบริหารคุณภาพ เพื่อสรุปว่าวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพบรรลุผลส าเรจ็หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กระบวนการติดตามผลและแกไ้ขในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQM 1)  

มีความคลา้ยคลึงกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที่ 1 (TSQC 1)  แต่มีการปรบัปรุงยกระดบัจาก

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที่ 1 ในประเด็นส าคญัไดแ้ก่  

- เนน้ภาพรวมของการติดตามผลของระบบการบริหารคุณภาพ (SOQM) 

- กรอบแนวคิดใหม่ส าหรบัการประเมินเร่ืองที่พบและระบุขอ้บกพร่องและการประเมินขอ้บกพร่องที่

พบ และ 

- การยกระดบักระบวนการแกไ้ขปรบัปรุง (remediation)   

ขอ้ก าหนดในเร่ืองการสื่อสารที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการติดตามผลและแกไ้ขมีความคลา้ยคลึงกบั

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที่ 1 (TSQC 1) 
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โดยกระบวนการติดตามผลและแก้ไขสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8-2 กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 
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ประโยชนข์องกระบวนการติดตามผลและแกไ้ข 

ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการของระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน รวมถึงข้อบกพร่องและการแก้ไข อาจถูกน าไปใช้โดย  

- ผู้น าของส านักงานในการประเมินผลประจ าปีของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

- ส านักงานหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพ 

ในการปรับปรุงคุณภาพงานและระบบการบริหารคุณภาพให้ดีขึ้ นในเชิงรุกและอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งรวมถึงผู้ สอบทานคุณภาพงานซึ่ งอาจใช้ข้อมูลเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาส าหรับ 

การปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงาน 

- ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (engagement partner) ในการบริหารและบรรลุผลในการบริหาร

คุณภาพงาน  

นอกจากนี้  กระบวนการติดตามผลและแก้ไขยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานและระบบการ

บริหารคุณภาพ เช่น 

- การระบุข้อบกพร่องโดยทันทีจะช่วยให้ส านักงานแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้ทันเวลาและ  

มีประสทิธผิล ซึ่งส่งผลให้เกดิวัฒนธรรมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรมติดตามผลอาจให้ข้อมูลที่ช่วยให้ส านักงานป้องกันข้อบกพร่องโดยการตอบสนองเร่ืองที่พบ

ที่ท าให้เกดิข้อบกพร่องได้ตลอดเวลา 

สิ่งส าคัญที่จะท าให้กระบวนการติดตามผลและแก้ไขประสบความส าเร็จได้นั้น ส านักงานต้อง

สนับสนุนให้บุคลากรในทุกระดับของส านักงานมีความตระหนักในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  

8.4 กำรก ำหนดนโยบำยหรือวิธีปฏิบัติของกระบวนกำรติดตำมผลและแกไ้ข (Policies or 

procedures) 

การติดตามผลและแก้ไขเป็นกระบวนการ ดังนั้น  กระบวนการติดตามผลและแก้ไขจึงไม่มี 

การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการตอบสนองตามมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  8 เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่น 6 องค์ประกอบที่กล่าวในบทอื่นๆ  

แต่ส านักงานต้องจัดให้มีกระบวนการติดตามผลและแก้ไขที่ออกแบบมาเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่านโยบายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพนั้น  เพียงพอ  

มีการน าไปปฏิบัติ และมีการด าเนินการในองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล 

โดยส านักงานต้อง (TSQM 1 ย่อหน้าที่ 36 37 38 และ 39) 

(ก) ออกแบบและปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลเพื่อเป็นเกณฑ์ในการระบุข้อบกพร่อง รวมถึง

ก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกจิกรรมติดตามผล 

(ข) มีการพิจารณาลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลอื่นที่ปฏิบัติโดย

ส านักงาน และงานและผู้สอบบัญชีที่ต้องกระท าตามกิจกรรมการติดตามผลดังกล่าว รวมถึง

การตรวจสอบงานที่เสรจ็สมบูรณ์แล้วอย่างน้อยหนึ่งงานของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานแต่ละ

คนอย่างละเอยีด ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยส านักงาน 
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(ค) ก าหนดให้กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลต้องมีทักษะ ความรู้  และความสามารถ 

รวมถึงมีเวลาที่เพียงพอที่จะปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิผล และกล่าวถึง

ความเที่ยงธรรมของบุคคลที่ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผล นโยบายหรือวิธีปฏิบัติดังกล่าว

ต้องห้ามไม่ให้สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานท าหน้าที่ตรวจสอบงาน

นั้นอย่างละเอยีด 

การก าหนดกระบวนการติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน  และให้

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและความเสี่ยงด้านคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบของระบบ  

การบริหารคุณภาพ ประกอบด้วยด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้   

1. การออกแบบและการปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผล (Design and perform monitoring 

activities)  

2. การประเมินเร่ืองที่พบและการระบุข้อบกพร่อง และการประเมินข้อบกพร่องที่พบ (Evaluate 

findings and identify deficiencies, and evaluate identified deficiencies)  

3. การตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่พบ (Respond to identified deficiencies) และ 

4. การสื่อสาร (Communicate) 

โดยสรุปเป็นแผนภาพ ดังนี้  

 

ภาพที่ 8-3 กระบวนการติดตามผล  

ที่ ม า : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that 

Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by 

the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

กระบวนการติดตามผลและแก้ไขมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นกระบวนการที่สามารถปรับเปล่ียนได้ตาม

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ (non-linear process) ซึ่งท างานในลักษณะแบบพลวัต (dynamic) และวนซ ้า 

กล่าวคือ ส านักงานควรมีการประเมินระบบการบริหารคุณภาพอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง หากพบ

ข้อบกพร่องแล้ว ส านักงานควรมีการเพิ่มเติมกจิกรรมติดตามผลส าหรับข้อบกพร่องที่พบดังกล่าวต่อไป 

ตวัอย่างที่ 8.4-1 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการติดตามผลและแกไ้ขในลกัษณะแบบพลวตั 

ในการประเมินเร่ืองที่พบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเป็นอิสระที่เกี่ยวกับระบบงาน IT ของ

ส านักงาน (the firm’s independence IT application)  พบประเดน็ในเร่ืองดังกล่าว เช่น เร่ืองการควบคุม

การเข้าถึงระบบงาน เร่ืองวิธีการของระบบงาน IT ในการติดตั้ งโปรแกรม เร่ืองวิธีการจัดการ 

การเปล่ียนแปลงในการเขียนโปรแกรม หรือเร่ืองวิธีที่ข้อมูลบันทกึในระบบงาน IT ว่ามีการจัดเกบ็และ

บ ารุงรักษา ดังนั้น ส านักงานจึงต้องพิจารณากิจกรรมติดตามผลเพิ่มเติมของระบบงาน IT ในเร่ือง 

ความเป็นอิสระทั้งหมดข้างต้นเพิ่มเติม เพื่ อให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับประสิทธิผลของ 

การตอบสนองของส านักงานต่อการจัดการความเป็นอสิระ 
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จากสถานการณ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมติดตามผลควรมีการปรับเปล่ียนแบบพลวัตโดยมี

การติดตามผลของระบบงาน IT ในเรื่องความเป็นอสิระดังกล่าวเพิ่มเติม  

นอกเหนือจากกระบวนการติดตามผลและแก้ไขที่ด าเนินการโดยส านักงาน ส านักงานควรต้อง

พิจารณาข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสอบทานคุณภาพโดยหน่วยงานทางวิชาชีพ หรือ

หน่วยงานก ากับดูแลด้วย อย่างไรกต็าม การสอบทานโดยหน่วยงานทางวิชาชีพหรือหน่วยงานก ากับดูแล

ดังกล่าวไม่สามารถทดแทนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงานเองได้ 

การก าหนดผูป้ฏิบติัหนา้ที่รบัผิดชอบกิจกรรมการติดตามผล  

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานต้องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการติดตามผลและแก้ไขให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้  ความสามารถ 

และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 

โดยมีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม รวมถึงเข้าใจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเข้าใจถึงความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานให้ส าเรจ็ โดยผู้ที่ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลมีการสื่อสารโดยตรงต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

สูงสุดในระบบการบริหารคุณภาพ ตลอดจนส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ ใช้ในการ

พิจารณาความเที่ยงธรรมของผู้ที่ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผล ทั้งนี้  ผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียด

ในงานสอบบัญชี ต้องไม่เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้น หรือไม่เป็นผู้สอบทานคุณภาพงาน

ของงานสอบบัญชีนั้น ๆ  

การพิจารณาความรู้  ความสามารถ และความเที่ยงธรรมในการปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผล ขึ้นอยู่

กบัปัจจัยหลายปัจจัย 

ตวัอย่างที่ 8.4-2 ปัจจัยที่กระทบต่อความรู ้ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของบุคคลที่ปฏิบติั

กิจกรรมการติดตามผล 

• ลักษณะของกจิกรรมติดตามผล 

• ลักษณะของเร่ืองที่ถูกติดตามผล รวมถึงเร่ืองดังกล่าวมีความซับซ้อนและจ าเป็นต้องใช้

ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่  

• ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถน ามาใช้อ้างอิงในการออกแบบนโยบาย

หรือวิธีปฏิบัติที่แสดงถึงความเที่ยงธรรมของบุคคลที่ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผล เช่น 

อุปสรรคที่เกดิจากการสอบทานผลงานตนเองอาจเกดิขึ้นเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้ปฏบิัติงาน 

• ระดับการใช้ดุลยพินิจที่ต้องน ามาใช้ในการติดตามผลมากน้อยเพียงใด  

• กจิกรรมติดตามผลอื่นที่จ าเป็นส าหรับเร่ืองที่ติดตามผลอยู่ 

• ความจ าเป็นที่ต้องมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสมส าหรับกิจกรรมติดตามผล 

(เช่น กิจกรรมติดตามผลในเร่ืองผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าอาจจ าเป็นต้องมีการมอบหมาย

อ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสมมากกว่ากจิกรรมติดตามผลในเรื่องการเข้าอบรม) 
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ยอมรับการใช้บริการผู้ ให้บริการภายนอกส านักงานส าหรับ 

การปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผล ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการภายนอกอาจเป็น กลุ่มบุคคลผู้ให้บริการ หรือ

เครือข่ายของส านักงาน  

การใช้กลุ่มบุคคลภายนอกส านักงานในการปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลสามารถเป็นข้อได้เปรียบ 

โดยอาจให้สารสนเทศที่เที่ยงธรรมมากกว่าเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ และช่วยให้ส านักงานระบุ

องค์ประกอบที่ต้องการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพให้ดีขึ้น 

การตัดสินใจใช้ผู้ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลเป็นบุคคลภายในส านักงานหรือบุคคลอิสระจาก

ภายนอกส านักงาน ขึ้ นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละส านักงานในเร่ืองทรัพยากรของส านักงาน และ

ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมติดตามผลตามแผนการประเมินระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงานที่มีประสทิธภิาพ  

ในกรณีส านักงานขนาดเล็ก อาจใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายนอกหรือจากส านักงานอื่นที่เป็น

พันธมิตรมาติดตามผล ซึ่ งต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของคุณสมบัติและความเป็นอิสระของ

ผู้เชี่ยวชาญเป็นส าคัญ รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับ และการได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้

เข้าถึงข้อมูล 

ตวัอย่างที่ 8.4-3 กรณีส านกังานขนาดเล็กจัดสรรทรพัยากรส าหรบัการปฏิบติักิจกรรมการติดตามผล 

ส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย มีหุ้นส่วนจ านวน 3 ท่าน โครงสร้างการบริหารไม่ซับซ้อน และมีจ านวน

พนักงานอยู่อย่างจ ากดัประมาณ 10 คน ส านักงานอาจมอบหมายให้หุ้นส่วนส านักงาน 1 ท่านที่มีความรู้  

ความสามารถและมีความเป็นอิสระโดยไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของหุ้นส่วนส านักงานอีก 2 ท่าน 

ในการด าเนินการกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของระบบการบริหารคุณภาพ เป็นต้น หรือส านักงาน

อาจวางแผนในการติดตามผลโดยให้หุ้นส่วนส านักงานสอบทานงานของแต่ละคนซึ่งกันและกัน โดย

หุ้นส่วนส านักงานที่สอบทานงานต้องไม่เกี่ยวข้องกบับทบาทในหน้าที่งานนั้น ๆ เช่น หุ้นส่วนส านักงานที่

สอบทานงานต้องไม่เป็นหุ้นส่วนที่สอบทานคุณภาพงานหรือหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี เป็นต้น  

โดยกรณีตัวอย่างดังกล่าวส านักงานอาจไม่จ าเป็นต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกส านักงานส าหรับ

การปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผล เนื่องจากสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

8.5 กระบวนกำรสอบทำนกำรติดตำมผลครั้งก่อน 

ก่อนการออกแบบกิจกรรมติดตามผลในคร้ังปัจจุบัน ส านักงานต้องค านึงถึงผลของกิจกรรมติดตามผล

ของส านักงานที่มีอยู่เดิมในคร้ังก่อนซึ่งอาจบ่งบอกถึงส่วนต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพที่มี

ข้อบกพร่องเกดิขึ้น โดยเฉพาะส่วนต่าง ๆ ที่เกดิจากเหตุการณ์หรือข้อบกพร่องที่พบในอดีต 

ส านักงานต้องค านึงถึงผลของกิจกรรมติดตามผลในคร้ังก่อนว่า กิจกรรมติดตามผลในคร้ังก่อน

ยังคงเกี่ยวข้องกับการประเมินระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือไม่ และการด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องที่พบในคร้ังก่อนมีประสิทธิผลหรือไม่ เพื่อน าข้อบกพร่องที่พบจากกิจกรรมติดตามผลในคร้ัง

ก่อนมาออกแบบและปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผลในคร้ังปัจจุบันว่าส านักงานยังคงมีข้อบกพร่องในระบบ
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การบริหารคุณภาพจากคร้ังก่อนหรือไม่ และเป็นการประเมินจุดที่ต้องการเน้นในการติดตามผลในคร้ัง

ปัจจุบันต่อไป 

โดยหากส านักงานยังคงมีข้อบกพร่องจากการติดตามผลคร้ังก่อนที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไข  

การออกแบบและปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลในคร้ังปัจจุบันอาจเน้นข้อบกพร่องในเร่ืองดังกล่าว 

นอกจากนี้  หากส่วนต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพใดที่ส านักงานได้มีการติดตามผลมาเป็นเวลา 

นานแล้ว แม้ว่าไม่พบข้อบกพร่องคร้ังล่าสุด ส านักงานต้องระบุความจ าเป็นในการด าเนินกจิกรรมติดตามผล

ใหม่อกีคร้ังว่าส่วนนั้น ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพดังกล่าวยังคงด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ตัวอย่างที่ 8.5-1 การออกแบบและปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลในครั้ งปัจจุบันโดยเน้น

ขอ้บกพร่องจากการติดตามผลครั้งก่อน 

ตัวอย่างที่ 1 ผลของกิจกรรมติดตามผลงานสอบบัญชีที่สมบูรณ์ในคร้ังก่อนของส านักงานได้พบ

ประเด็นที่ ส าคัญเกี่ ยวกับทีมปฏิบัติงานสอบบัญชี  ( engagement team) มี เวลาไม่เพียงพอใน 

การปฏบิัติงานสอบบัญชี ซึ่งมีข้อบกพร่องที่พบเป็นแบบรุนแรงและแผ่กระจาย  

การแก้ไขของส านักงาน คือ ส านักงานได้ด าเนินงานในการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยจ้างพนักงาน

เพิ่มเติม และอบรมเชิงบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานโครงการ (project management) ส าหรับบุคลากร

ระดับอาวุโสและหุ้นส่วน นอกจากนี้ สืบเนื่องจากความรุนแรงและความแผ่กระจายของข้อบกพร่อง 

ส านักงานจึงมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง (ระยะเวลาของกิจกรรมติดตามผล) ในเร่ือง 

การมอบหมายงานให้บุคลากรและจัดการประชุมในเรื่องดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ (ลักษณะและระยะเวลา

ของกิจกรรมติดตามผล) กับบุคลากรระดับอาวุโสและหุ้นส่วนเพื่อหารือผลลัพธ์จากการน าผลของ  

การอบรมเกี่ยวกบัการบริหารงานไปปฏบิัติ 

ดังนั้น ในการออกแบบและปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลในคร้ังปัจจุบัน ผู้ติดตามผลของ

ส านักงานต้องวางแผนเน้นติดตามผลในการติดตามผลในเร่ืองความเพียงพอในการปฏิบัติงาน  

สอบบัญชีของทีมปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือการบริหารงาน (project management) ตลอดจนติดตาม

การแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวในรอบปัจจุบัน 

ตัวอย่างที่ 2 ส านักงานมีระบบงาน IT (IT application) เกี่ยวกับการลงเวลาการปฏิบัติงาน 

(timesheet) โดยใช้ระบบงาน IT ดังกล่าวเป็นเวลานาน และไม่ได้เปล่ียนแปลง ซึ่งผู้ติดตามผลได้ 

สอบทานระบบงาน IT ดังกล่าวตั้งแต่ส านักงานน าระบบงาน IT มาใช้ในปีแรก และพบว่าระบบงาน IT 

มีการปฏบิัติตามที่ออกแบบไว้ 

ในรอบการติดตามผลปีปัจจุบัน เวลาผ่านไปหลายปีผ่านไปตั้งแต่มีการติดตามผลระบบงาน IT 

คร้ังล่าสดุ ดังนั้นส านักงานจึงมีความจ าเป็นในการด าเนินการติดตามผลในระบบงาน IT ดังกล่าว 
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8.6 กำรออกแบบและปฏบิัติกิจกรรมกำรติดตำมผล 

 

ภาพที่ 8-4 กระบวนการติดตามผล - ออกแบบและปฏบิัตกิจิกรรมการติดตามผล 

ที่ ม า : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that 

Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by 

the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

ในการออกแบบและปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานเพื่อเป็นเกณฑ์ในการระบุ

ข้อบกพร่องต่อไป ผู้ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลต้องศึกษาและท าความเข้าใจการก าหนดวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง และประเมินว่าส านักงานก าหนด

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างครบถ้วนหรือไม่ 

และค านึงถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการบริหารคุณภาพหรือไม่ เพื่อน ามาออกแบบ

กจิกรรมติดตามผลให้ครบถ้วนทั้งในระดับส านักงานและระดับงานสอบบัญชี 
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ตัวอย่างที่ 8.6-1 เพื่อประกอบความเข้าใจการสอบทานความครบถ้วนของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ และ 

การตอบสนองในแต่ละองคป์ระกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 

องคป์ระกอบตาม 

TSQM 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพความเสีย่งดา้น

คุณภาพ และการตอบสนองในแต่ละ

องคป์ระกอบ 

การประเมินความครบถว้นและ  

ความเหมาะสมของวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ 

ความเสีย่งดา้นคุณภาพ และ 

การตอบสนองในแต่ละองคป์ระกอบ 

การประเมินขอ้บกพร่องและ 

ระบุสาเหตุ 

วตัถุประสงค์

ดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่ง

ดา้นคุณภาพ 
การตอบสนอง 

วตัถุประสงค์

ดา้นคุณภาพ 

ความเสีย่ง

ดา้นคุณภาพ 

การ

ตอบสนอง 

การประเมิน

ขอ้บกพร่อง 

การระบุ

สาเหตุ 

การก ากบัดูแลและผู้น า         

ข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

        

การตอบรับและคงไว้ซึ่ง

ความสัมพันธก์บัลูกค้า 

        

การปฏบิัติงาน         

ทรัพยากร         

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
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การก าหนดแผนงานการติดตามผล 

ในการออกแบบและปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผล ส านักงานควรก าหนดแผนงานการติดตามผลใน

แต่ละองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพและก าหนดความถี่ในการติดตามผลให้เหมาะสมกับ 

การน าองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพไปปฏิบัติตามขนาด ระยะเวลา และขอบเขตวิธีการ

ปฏิบัติงานของส านักงานนั้น ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินการติดตามผลระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงานได้อย่างครบถ้วน 

โดยทั่วไปแผนงานการติดตามผล แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การติดตามผลในระดับส านักงาน และ

การติดตามผลในระดับงานสอบบัญชี 

แผนงานติดตามผลในระดับส านักงาน 

เป็นแผนงานติดตามผลระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานว่า ความเสี่ยงด้านคุณภาพได้มี 

การก าหนดไว้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของส านักงาน รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในแต่ละ

องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานได้มีการก าหนดไว้อย่างเหมาะสมและตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพ ประกอบกบัมีการน าไปปฏบิัติอย่างเหมาะสมหรือไม่  

แผนงานการติดตามผลในระดับส านักงานจะแบ่งตาม 6 องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ

ของส านักงาน และการก าหนดความถี่ในการติดตามผลจะขึ้นอยู่กับลักษณะ ขอบเขต วัตถุประสงค์ด้าน

คุณภาพ และความเสี่ยงด้านคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบ  

ตวัอย่างที่ 8.6-2 แบบฟอรม์แผนงานติดตามผลในระดบัส านกังาน 

องคป์ระกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 
ความเสีย่ง

ดา้นคุณภาพ 

ระดบั 

ความเสีย่ง 

ช่วงเวลาใน

การติดตามผล 

1. การก ากบัดูแลและผู้น า    

2. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ    

3. การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธก์บัลูกค้า    

4. การปฏบิัติงาน    

5. ทรัพยากร    

6. สารสนเทศและการสื่อสาร    

แผนงานติดตามผลในระดับงานสอบบัญชี 

เป็นแผนงานการติดตามผลขององค์ประกอบการปฏิบัติงานในระดับงานสอบบัญชี โดยติดตามผล

แต่ละงานสอบบัญชีว่า ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี กลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีการน านโยบายและวิธีปฏิบัติของ

ระบบการบริหารคุณภาพไปปฏบิัติอย่างเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการปฏบิัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี โดยรายงานการสอบบัญชีที่ออกโดยส านักงานหรือผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมี 

ความเหมาะสมกับสถานการณ์  แผนงานการติดตามผลในระดับงานสอบบัญชีอาจก าหนดขึ้ นเพื่อ

ประเมินผลในเรื่องดังต่อไปนี้  ตัวอย่างเช่น 
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• ล าดับขั้นตอนในการปฏบิัติงานสอบบัญชีของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชีเป็นไปตามนโยบายและ

วิธีปฏิบัติของส านักงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงานสอบบัญชีจนถึงการสรุปผลการสอบบัญชี

และการออกรายงานการสอบบัญชี 

• การยึดม่ันในการปฏบิัติตามมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมาย และข้อก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• รายงานที่ออกโดยส านักงานมีความเหมาะสม 

• ได้มีการปรึกษาหารืออย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการพิจารณาประเดน็ที่มีความซับซ้อนหรือ

เร่ืองที่น่าจะมีข้อโต้แย้ง 

• การมีเอกสารหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏบิัติงาน 

โดยทั่วไปล าดับขั้นการติดตามผลในระดับงานสอบบัญชี แสดงเป็นแผนภาพ ดังนี้  

 

ภาพที่ 8-5 ล าดับขั้นการติดตามผลในระดับงานสอบบัญชี 

ที่ ม า : Guide to Quality Control for Small and Medium-Sized Practice, Third Edition by the International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) 

การออกแบบและปฏิบัติกจิกรรมติดตามผลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส านักงานได้รับความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่า นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานมี 

ความสอดคล้อง เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้ความเชื่อมั่นว่า

ส านักงานมีการปฏบิัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการละเมิดนโยบาย

ระบบการบริหารคุณภาพอย่างมีสาระส าคัญ หรือมีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะสามารถตรวจพบ

ข้อบกพร่องได้  
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การออกแบบและปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผลส านักงานติดตามผลเร่ืองใดบ้าง  

ส านักงานติดตามผลระบบการบริหารคุณภาพในภาพรวม ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามผลในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้  

• การมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ผู้น าอย่างไร และระบบการบริหารคุณภาพมีการบรรลุ

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 หรือไม่  

• การออกแบบและการด าเนินการของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน (Firm’s risk 

assessment process) กล่าวคือ การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพโดยส านักงาน การระบุและ

ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ การออกแบบและน าการตอบสนองด้านคุณภาพ (risk 

response) ไปปฏบิัติในแต่ละองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ ตลอดจนการระบุข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงด้านลักษณะและสถานการณ์ทั้งระดับส านักงานและระดับ

งานสอบบัญชี ซึ่งอาจกระทบต่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ หรือการ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพ  

• การด าเนินการตอบสนองข้อบกพร่อง กล่าวคือ การตอบสนองดังกล่าวด าเนินการอย่างเหมาะสม

เป็นไปตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ และการตอบสนองดังกล่าวสามารถจัดการกับความเสี่ยงด้าน

คุณภาพที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธิภาพแล้วหรือไม่ 

• กระบวนการติดตามผลและแก้ไขได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้หรือไม่ 

• ส านักงานได้จัดการกับข้อก าหนดของเครือข่ายหรือการบริการเครือข่ายอย่างไรและเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 หรือไม่ 

• การประเมินผลของผู้ น าในเร่ืองระบบการบริหารคุณภาพและเป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 หรือไม่ 

ตวัอย่างที่ 8.6-3 ประเภทของกิจกรรมติดตามผล มีดงัน้ี   

• การตรวจสอบอย่างละเอียดในขั้นตอนระหว่างที่การปฏิบัติงานสอบบัญชียังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

(in-process engagement) 

• การสัมภาษณ์บุคลากรของส านักงาน หรือการส ารวจอย่างเป็นทางการเพื่อท าความเข้าใจว่า

บุคลากรรับรู้วัฒนธรรมของส านักงานอย่างไร 

• การพิจารณาความสม ่าเสมอของการสื่อสารของผู้น าและสารจากผู้บริหาร และการพิจารณาว่า

การสื่อสารดังกล่าวสะท้อนคุณค่าของส านักงานและให้ความส าคัญกับคุณภาพอย่างเหมาะสม

หรือไม่ 

• การตรวจสอบและประเมินระบบงาน IT ที่ใช้ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ 

ได้แก่ ระบบการยืนยันความเป็นอิสระ หรือเคร่ืองมืออัตโนมัติเพื่อช่วยในการสอบบัญชี 

(Audit tool) 

• การแจ้งเตือนอตัโนมัติ ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนเมื่อมีการไม่ได้ปฏบิัติตามนโยบาย 
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• การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัญญาอย่างละเอยีดในเร่ืองการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก

เพื่อพิจารณาว่ามีการพิจารณาอย่างเหมาะสมหรือไม่ในการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก 

• การตรวจสอบรายการบันทกึการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสตูรอบรม 

• การตรวจสอบการบันทึกชั่วโมงส าหรับจ านวนชั่ วโมงที่ใช้ไปโดยหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงาน 

สอบบัญชี และบุคลากรอาวุโสและการประเมินความเพียงพอของชั่วโมงดังกล่าว 

8.6.1 การออกแบบและการปฏิบติักิจกรรมติดตามผลระดบัส านกังานสอบบญัชี 

การออกแบบกิจกรรมติดตามผลระดับส านักงานสอบบัญชีควรสอดคล้องกับกระบวนการประเมิน

ความเสี่ยงด้านคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน หากส านักงานยัง

มีการก าหนดและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน อาจเป็นเหตุให้ส านักงานออกแบบกิจกรรม

ติดตามผลระดับส านักงานสอบบัญชีไม่ครบถ้วนด้วยเช่นกัน  ดังนั้น การออกแบบกิจกรรมติดตามผล

ระดับส านักงานสอบบัญชีจึงควรมีการพิจารณาว่า กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงานได้มี 

การประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ รวมทั้งส านักงานต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้

ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 เพื่อน ามาปรับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรม

ติดตามผลให้เหมาะสมกบัส านักงาน ดังนี้   (TSQM 1 ย่อหน้าที่ 37) 

(ก) เหตุผลที่ท าให้ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ (ดูตารางตัวอย่างด้านล่าง) 

(ข) การออกแบบการตอบสนอง (ดูตารางตัวอย่างด้านล่าง) 

(ค) การออกแบบของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงานและกระบวนการติดตามผลและ

แก้ไข เช่น การติดตามผลในกระบวนการการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน ส านักงานมี 

การประชุมคณะกรรมการรายไตรมาสเพื่อหารือการเปล่ียนแปลงในส านักงานและสภาพแวดล้อม

ของส านักงาน และหารือว่าสิ่งเหล่านี้อาจกระทบระบบการบริหารคุณภาพอย่างไร การติดตามผล

ในกระบวนการติดตามผลและแก้ไข ส านักงานขนาดเล็กอาจมีการว่าจ้างผู้ ให้บริการ (service 

provider) เพื่อปฏิบัติกิจกรรมติดตามผล ผู้ให้บริการปฏิบัติกิจกรรมติดตามผลรายไตรมาส และ

ให้ผลลัพธ์แก่แต่ละบุคคลผู้ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบด้านด าเนินงานส าหรับกระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไขอย่างไร เป็นต้น 

(ง) การเปล่ียนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพ เช่น ส านักงานน าระบบ IT ใหม่มาใช้ในการตอบรับ

และการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของลูกค้า ระบบใหม่มีการท างานและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

หรือไม่ เป็นต้น 

(จ) ผลของกิจกรรมติดตามผลในคร้ังก่อน ซึ่งกิจกรรมติดตามผลในคร้ังก่อนยังคงเกี่ยวข้องกับ 

การประเมินระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือไม่ และการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

ที่พบในคร้ังก่อนมีประสทิธผิลหรือไม่ (ซึ่งได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 8.4) และ  

(ฉ) สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องอื่น รวมถึงข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความล้มเหลวใน 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ

การไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ส านักงานก าหนดไว้ตามมาตรฐานการบริหาร
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คุณภาพฉบับนี้  สารสนเทศจากการตรวจสอบอย่างละเอียดจากภายนอก และสารสนเทศจาก 

ผู้ให้บริการ เช่น ส านักงานติดตามผลในการติดตามข้อร้องเรียนและด าเนินการตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบัการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างไร เป็นต้น 

นอกจากนี้  ส านักงานยังต้องค านึงถึงขนาด โครงสร้าง องค์กรของส านักงาน การมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายของส านักงานในกิจกรรมติดตามผล และทรัพยากรของส านักงานที่ส านักงานมีความประสงค์ที่จะ

ใช้เพื่อให้กิจกรรมการติดตามผลสามารถด าเนินงานได้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตของกจิกรรมติดตามผล ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ตวัอย่างที่ 8.6-4 ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมติดตามผล 

ขนาด โครงสร้าง และองค์กรของส านักงาน 

ในกรณีที่ส านักงานมีขนาดใหญ่ซึ่ งด าเนินงานในสถานที่หลายแห่ง (multiple locations) 

ส านักงานต้องมอบหมายบุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานให้เหมาะสม  

ดังนั้น ทีมปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลต้องมีการออกแบบกิจกรรมติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน

เป็นช่วงเวลาสม ่าเสมอตลอดทั้งปี 

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายของส านักงานในกจิกรรมติดตามผล 

เครือข่ายของส านักงานรับผิดชอบในการติดตามผลของงานสอบบัญชีและแต่ละองค์ประกอบของ

ระบบการบริหารคุณภาพเป็นรายปี เครือข่ายของส านักงานได้ให้ความส าคัญต่อการตอบสนองของ

ส านักงานในเร่ืองความเป็นอิสระ ส านักงานพิจารณาลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมติดตามผลของ

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระเพื่อน ามาก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรม

ติดตามผลของส านักงานเองในเรื่องความเป็นอสิระ 

ทรัพยากรของส านักงานที่ส านักงานมีความประสงค์ที่จะใช้เพื่อให้กิจกรรมการติดตามผลสามารถ

ด าเนินงานได้ 

ส านักงานว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผลตามแนวทางที่ก าหนดโดย

ส านักงาน การว่าจ้างผู้ ให้บริการภายนอกไม่ได้เป็นการว่าจ้างแบบประจ า ( full-time basis)  ดังนั้น 

กิจกรรมติดตามผลจึงมีการออกแบบเป็นรายไตรมาส (เป็นการออกแบบกิจกรรมติดตามผลเป็น  

รอบเวลา) (periodic monitoring activities) 

กิจกรรมติดตามผลในระหว่างปฏิบติังาน และกิจกรรมติดตามผลเป็นครั้งคราว 

ความถี่ในกิจกรรมติดตามผลของส านักงานประกอบด้วยกิจกรรมติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน 

และกจิกรรมติดตามผลเป็นรอบเวลา  

กิจกรรมติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน (Ongoing monitoring activities) คือ กิจกรรมที่เป็น

กิจวัตรทั่วไปที่อยู่ภายในกระบวนการของส านักงานและถูกปฏิบัติบนพื้นฐานเวลาจริง (Real-time basis) 

ซึ่งตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขต่าง ๆ โดยกิจกรรมติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานเป็น
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กจิกรรมติดตามผลที่เกดิขึ้นในขณะที่ปฏบิัติงาน ในกรณีส่วนใหญ่กจิกรรมติดตามผลในระหว่างปฏบิัติงาน

ให้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบของการบริหารคุณภาพได้อย่างทันเวลามากกว่ากิจกรรมติดตามผลเป็น 

รอบเวลา โดยการออกแบบกิจกรรมติดตามผลเป็นกิจกรรมติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานขึ้ นอยู่กับ

ส านักงานประเมินแล้วว่ากจิกรรมของระบบการบริหารคุณภาพดังกล่าวเป็นกจิวัตรทั่วไปหรือกิจกรรมนั้นมี

ความเสี่ยงด้านคุณภาพในระดับสงู และส านักงานจะมีการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอบนพื้นฐานเวลาจริง 

ส านักงานควรวางแผนและก าหนดกิจกรรมติดตามผลที่ต้องปฏิบัติทั้งหมด โดยแบ่งเป็นกิจกรรม

ติดตามผลในระหว่างปฏิบติังาน และกิจกรรมติดตามผลเป็นรอบเวลา รวมทัง้ก าหนดจุดเวลาทีจ่ะด าเนิน

กิจกรรมติดตามผล ซึ่งกิจกรรมติดตามผลเป็นรอบเวลา (Periodic monitoring activities) จะมีการปฏบิัติ

ในช่วงเวลาที่แน่นอนโดยส านักงาน  

ตวัอย่างที่ 8.6-5 กิจกรรมติดตามผลในระหว่างปฏิบติังานและกิจกรรมติดตามผลเป็นรอบเวลา 

กิจกรรมติดตามผลในระหว่างปฏิบติังาน กิจกรรมติดตามผลเป็นรอบเวลา 

• ระบบงาน IT ของส านักงานสามารถพิมพ์รายงาน

ของบุคลากรที่ไม่ยืนยันความเป็นอสิระออกมาเป็น

รายเดือน โดยรายงานดังกล่าวมีการสอบทานโดย

ผู้รับผิดชอบด้านการปฏบิัติงาน ซ่ีงผู้รับผิดชอบ

ด้านการปฏบิัติงานได้ใช้รายงานนั้นในการระบุ

บุคลากรที่ไม่ปฏบิัติตามนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของ

ส านักงานในเร่ืองความเป็นอิสระเป็นรายเดือนโดย

เป็นกจิวัตรทั่วไป ดังนั้น ส านักงานต้องออกแบบ

กจิกรรมติดตามผลเป็นแบบกจิกรรมติดตามผลใน

ระหว่างปฏบิัติงาน (Ongoing) ในเรื่องการยืนยัน

ความเป็นอสิระดังกล่าว  

• การตรวจสอบงานสอบบัญชีที่เข้าเกณฑก์ารสอบทาน

งานสอบบัญชีก่อนออกรายงาน (pre-issuance 

review) ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏบิัติงาน  

• การตรวจสอบอย่างละเอียดในขั้นตอนระหว่าง 

การปฏบิัติงานสอบบัญชีไม่เสรจ็สมบูรณ์  

(in-process engagement) 

• การตรวจสอบการบันทกึชั่วโมงการอบรม

ประจ าปีเพื่อสอบทานว่าบุคลากรมี 

การอบรมชั่วโมงตามนโยบายของ

ส านักงานหรือไม่ (ติดตามผลตามรอบ

การติดตามผลที่วางแผนไว้) 

• การตรวจสอบงานสอบบัญชีที่เสรจ็

สมบูรณ์แล้ว (เลือกงานสอบบัญชีมา

ติดตามผลตามรอบการติดตามผลที่

วางแผนไว้) 

 

 

ที่มา: First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
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ตัวอย่างที่  8.6-6 เพื่อประกอบความเข้าใจการออกแบบกิจกรรมติดตามผล ซ่ึงต้องสอดคล้องกับการประเมินวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  

ความเสีย่งดา้นคุณภาพ และการตอบสนองในแต่ละองคป์ระกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 

องคป์ระกอบ

ตาม TSQM 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

และ การตอบสนอง 
กิจกรรมการติดตามผล 

วตัถุประสงค ์ ความเสีย่ง การตอบสนอง กิจกรรม 

ความถีใ่น 

การตรวจสอบ 

ระหว่างปฏิบติังาน 

ความถีใ่น 

การตรวจสอบเป็น

รอบเวลา 

การปฏบิัติงาน การมีส่วนร่วมของ

Engagement 

Partner และ EQR 

ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงาน

(engagement 

partner) และ

ผู้สอบทาน

คุณภาพ (EQR) 

มีส่วนร่วมใน 

การก าหนดทศิทาง

ควบคุมดูแล และ

สอบทานงานอย่าง

เพียงพอ 

หุ้นส่วนผู้ปฏบิัติงาน

และผู้สอบทาน

คุณภาพงานมีส่วน

ร่วมในการปฏบิัติงาน

ให้ทศิทางควบคุม 

ดูแลและสอบทาน

งานไม่เพียงพอ และ

ความเสี่ยงด้าน

คุณภาพสงูขึ้น

ส าหรับงาน 

สอบบัญชีบาง

ประเภท เช่น 

งานสอบบัญชีของ

กจิการที่ 

ส านักงานใช้ระบบ 

IT ในการเกบ็

รวบรวมชั่วโมง 

การปฏบิัติงาน  

โดยระบบ IT จะ

ติดตามเวลาที่ใช้ไป

ของหุ้นส่วน

ผู้ปฏบิัติงานและ 

EQR ต่องานสอบ

บัญชีนั้นๆ ตลอด

ระยะเวลา 

การปฏบิัติงาน  

ซึ่งหากระบบ IT 

ตรวจพบว่าเวลาที่มี

ส่วนร่วมของหุ้นส่วน

1. ผู้ติดตามผลต้องสอบทาน

รายงานการแจ้งเตือนและ

เลือกงานสอบบัญชีจาก

หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงาน

เพื่อประเมินว่าผู้สอบบัญชี

ที่รับผิดชอบงานและ

ผู้สอบทานคุณภาพงาน

ตอบสนองการแจ้งเตือน

อย่างไร (โดยเน้นการ

เลือกงานสอบบัญชีที่มี

ความเสี่ยงด้านคุณภาพสูง 

เช่น งานสอบบัญชีกลุ่ม

กจิการ และงานสอบบัญชี

กจิการที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ และ 

มีการติดตามผลการ

มีส่วนร่วมของ 

Engagement Partner 

และ EQR ใน

ระหว่างปฏบิัติงาน

รายไตรมาส

เนื่องจากการ

ตรวจสอบบริษัทจด

ทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์เป็นราย 

ไตรมาส 

1. สอบทานรายงาน

การแจ้งเตือนและ

เลือกงานสอบบัญชี

จากหุ้นส่วนที่

รับผิดชอบงานตาม

รอบระยะเวลา 

2. ส่วนการตรวจสอบ

ระบบ IT ในเรื่อง

การถ่ายโอนข้อมูล

เป็นการตรวจสอบ

เป็นรอบเวลา 

 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

259 

 

องคป์ระกอบ

ตาม TSQM 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

และ การตอบสนอง 
กิจกรรมการติดตามผล 

วตัถุประสงค ์ ความเสีย่ง การตอบสนอง กิจกรรม 

ความถีใ่น 

การตรวจสอบ 

ระหว่างปฏิบติังาน 

ความถีใ่น 

การตรวจสอบเป็น

รอบเวลา 

จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ (listed 

entities) และ

งานสอบบัญชีกลุ่ม

กจิการ 

ผู้ปฏบิัติงานและ 

EQR ต ่าไป ระบบ 

IT จะสามารถส่ง

เตือนหุ้นส่วน

ผู้ปฏบิัติงาน ณ จุด

เวลาที่ก าหนดไว้ใน

แต่ละช่วงของ

งานสอบบัญชี 

งานสอบบัญชีที่มี

ข้อบกพร่องจากผลการ

ติดตามผลในคร้ังก่อน) 

2. ผู้ติดตามผลตรวจสอบ

ข้อมูลใน timesheet ว่ามี

การถ่ายโอนข้อมูลไปยัง

ระบบ IT เพื่อค านวณ

ค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการ

ปฏบิัติงานของ 

Engagement partner แต่

ละงานสอบบัญชีอย่าง

เหมาะสมหรือไม่  

3. ผู้ติดตามผลพิจารณาว่า 

จ านวนชั่วโมงการมีส่วน

ร่วมของEngagement 

Partner และ EQR 

เพียงพอหรือไม่ (ทั้งในแง่
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องคป์ระกอบ

ตาม TSQM 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ ความเสีย่งดา้นคุณภาพ 

และ การตอบสนอง 
กิจกรรมการติดตามผล 

วตัถุประสงค ์ ความเสีย่ง การตอบสนอง กิจกรรม 

ความถีใ่น 

การตรวจสอบ 

ระหว่างปฏิบติังาน 

ความถีใ่น 

การตรวจสอบเป็น

รอบเวลา 

จ านวนชั่วโมง และอตัรา

ร้อยละ (%) เมื่อเทยีบกบั

ชั่วโมงทั้งหมดที่ใช้ในงาน

นั้น) 
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8.6.1.1 หลกัเกณฑใ์นการเลือกรายการการติดตามผลระดบัส านกังานสอบบญัชี 

ส านักงานต้องก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการเลือกรายการการติดตามผลระดับส านักงาน  

สอบบัญชีโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะของประชากรที่จะน ามาเลือกตัวอย่าง ขนาด 

โครงสร้างองค์กร การมีส่วนร่วมของส านักงานเครือข่าย ทรัพยากร ระดับความเสี่ยงด้านคุณภาพและ

ความถี่ของกิจกรรมนั้น ๆ ในแต่ละองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของกระบวนการการติดตามผลตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ เพื่อให้ส านักงานมีข้อมูล

สารสนเทศทที่น่าเชื่อถือ และทันเวลา เกี่ยวกับการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการใน

องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ ตลอดจนสามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้อบกพร่องที่

พบจากการน าองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพไปปฏบิัติ  

ในการก าหนดตัวอย่างในการติดตามผล ส านักงานต้องก าหนดขนาดตัวอย่างให้เพียงพอเพื่อลด

ความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างให้อยู่ในระดับที่พอที่จะยอมรับได้ และส านักงานต้องใช้วิธีที่ท าให้ทุก

หน่วยตัวอย่างในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเป็นตัวอย่างในการติดตามผล ส านักงานสามารถพิจารณา

แนวทางตามหลักการในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 เร่ือง การเลือกตัวอย่าง 

ตัวอย่างเช่น หากความเสี่ยงด้านคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพที่อยู่ใน

ระดับสงูและความถี่ของกจิกรรมการบริหารคุณภาพเกิดขึ้นเป็นกจิวัตรทั่วไปอย่างสม ่าเสมอ ส านักงานควร

มีการเลือกรายการการติดตามผลในด้านนั้นในขนาดตัวอย่างที่มากกว่าองค์ประกอบที่มีความเสี่ยงด้าน

คุณภาพต ่ากว่าและความถี่ของกจิกรรมการบริหารคุณภาพที่เป็นครั้งคราว 

ตวัอย่างที่ 8.6-7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาดตวัอย่างส าหรบัการติดตามผลระดบัส านกังาน 

ปัจจัย 
ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

ค าอธิบาย 

1. การเพิ่มข้ึนของขอบเขต 

การติดตามผลซึ่งเกี่ยวเนื่องกบั 

การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ

ของระบบการบริหารคุณภาพ 

เพิ่มข้ึน ส านักงานยิ่งต้องการได้ความเชื่อมั่นจาก

ประสทิธผิลของการปฏบิัติตามระบบ 

การบริหารคุณภาพมากขึ้นเท่าใด ขนาดตัวอย่าง

จ าเป็นต้องมากขึ้นด้วย  

2. การเพิ่มข้ึนของโอกาสที่จะเกิด

ข้อบกพร่องที่ส านักงานคาดว่าจะ

พบในประชากรที่ติดตามผล 

รวมถึงลักษณะประชากรที่จะน ามา

ติดตามผล มีโอกาสที่จะเกดิ

ข้อบกพร่องสงูขึ้น 

เพิ่มข้ึน 
โอกาสที่จะเกดิข้อบกพร่องที่ส านักงานคาดไว้

ย่ิงสงูเท่าใด ขนาดตัวอย่างกจ็ าเป็นต้องมาก

ขึ้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการพิจารณาโอกาสที่

จะเกดิข้อบกพร่องที่คาดว่าจะพบ เช่น  

ความเข้าใจของผู้ติดตามผลในระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงาน ความเข้าใจ

ของบุคลากรในส านักงานในการน าระบบ 

การบริหารคุณภาพมาปฏบิัติ ผลของ 

การติดตามผลในคร้ังก่อน เป็นต้น 
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ปัจจัย 
ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

ค าอธิบาย 

3. การเพิ่มข้ึนของระดับความเชื่อมั่น

ที่ส านักงานต้องการ 

เพิ่มข้ึน ระดับความเชื่อมั่นของผลการทดสอบที่

ต้องการจากตัวอย่างย่ิงสงูเท่าใด ขนาดตัวอย่าง

จ าเป็นต้องมากขึ้น 

4. การเพิ่มข้ึนของความถี่ของ

กจิกรรม 

เพิ่มข้ึน ความถี่ของกจิกรรมเพิ่มข้ึนส่งผลให้กจิกรรม

ของระบบการบริหารคุณภาพเพิ่มข้ึนเท่าใด 

ขนาดตัวอย่างจึงจ าเป็นต้องมากขึ้น 

8.6.2 การออกแบบและการปฏิบติักิจกรรมติดตามผลระดบังานสอบบญัชี 

ส านักงานต้องออกแบบกิจกรรมติดตามผลระดับงานสอบบัญชีในการเลือกแฟ้มงานสอบบัญชีที่

เสรจ็สมบูรณ์แล้วอย่างน้อยหนึ่งงานของหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานแต่ละคนมาตรวจสอบอย่างละเอียดตาม

รอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยส านักงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการติดตามผลของส านักงาน 

อย่างไรกต็าม ส านักงานควรก าหนดให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดส าหรับงานที่อยู่ระหว่างการปฏบิัติงาน

ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนดให้มีการสอบทานก่อนออกรายงาน (pre-issuance review)  

ส านักงานสามารถเลือกงานสอบบัญชีที่ เสร็จสมบูรณ์เพื่ อสอบทานโดยไม่ต้องแจ้งให้กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชีนั้น ๆ ทราบล่วงหน้า  

การตรวจสอบงานที่เสร็จสมบูรณ ์

การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่เสร็จสมบูรณ์เป็นกิจกรรมติดตามผลประเภทหนึ่งของ

ส านักงานซึ่งถูกก าหนดให้ต้องปฏิบัติโดยมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1  การตรวจสอบอย่าง

ละเอียดของงานที่เสรจ็สมบูรณ์มีความส าคัญในระดับงานสอบบัญชี และยังให้ข้อมูลแก่ส านักงานเกี่ยวกับ

ระบบการบริหารคุณภาพ  

ตวัอย่างที่ 8.6-8 ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดอาจใหข้อ้มูลแก่ส านกังาน ดงัน้ี  

• มีความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ไม่ได้ระบุโดยส านักงานหรือไม่ หรือการประเมินความเสี่ยงด้าน

คุณภาพอาจจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ 

• กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้น านโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน (เช่น การตอบสนองต่อ

ความเสี่ยง) ตามที่ออกแบบไว้ไปปฏิบัติหรือไม่ และการตอบสนองดังกล่าวมีประสิทธิผลใน  

การจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือไม่ 

• มีความจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องเปล่ียนแปลงการออกแบบนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน (เช่น 

การเปล่ียนแปลงการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้) จากการที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้

น านโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานไปปฏบิัติแล้ว 

• คุณภาพของงานสอบบัญชี วัฒนธรรม และทศันคติยังคงเป็นไปในทศิทางที่ส่งเสริมต่อคุณภาพ

หรือไม่ 
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• หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยรวมส าหรับการบริหาร

คุณภาพจนส าเรจ็ลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ และ 

• การปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ยังคงเพิ่มผลลัพธ์ของงานในเชิงบวก อาจให้

ข้อมูลและแนวทางในการยกระดับระบบการบริหารคุณภาพแก่ส านักงานได้อย่างไร 

อย่างไรกต็าม การปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างละเอียดเพียงอย่างเดียวอาจไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอและ

เหมาะสมแก่ส านักงานเกี่ยวกับการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการของระบบการบริหาร

คุณภาพ ส านักงานอาจจ าเป็นต้องผสมผสานกิจกรรมติดตามผลอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

ในบางกรณีการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับกจิกรรมติดตามผล 

ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบอย่างละเอียดในขั้นตอนระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ 

ซึ่งเป็นกิจกรรมติดตามผล อาจเกิดความสับสนกับการสอบทานงานสอบบัญชีซึ่งเป็นการตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงด้านคุณภาพในองค์ประกอบการปฏบิัติงาน 

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เมื่อมีการออกแบบระบบการบริหารคุณภาพ ส านักงานจึงควร

ก าหนดลักษณะของกิจกรรมให้เกิดความชัดเจนว่ากิจกรรมใดเป็นการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้าน

คุณภาพ หรือเป็นกิจกรรมการติดตามผล โดยพิจารณาจากความตั้งใจที่จะบรรลุผลส าเรจ็ให้ลุล่วงส าหรับ

กจิกรรมนั้น ตัวอย่างเช่น   

• ในกรณีที่ส านักงานก าหนดนโยบายให้งานสอบบัญชีต้องมีกระบวนการสอบทานคุณภาพเพื่อ

ป้องกนัความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ระบุไว้ ลักษณะของกจิกรรมดังกล่าวน่าจะเป็นการตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงด้านคุณภาพ เช่น วิธกีารของส านักงานก าหนดให้งานสอบบัญชีที่มีลักษณะเข้าเง่ือนไข

ที่ต้องมีการสอบทานก่อนออกรายงาน (pre-issuance review) หรือมีการสอบทานคุณภาพงาน 

(Engagement Quality Review) เพื่อช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมก่อนออกรายงาน 

การสอบบัญชี เป็นต้น 

• ในกรณีที่ส านักงานออกแบบกิจกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับพิจารณาความมีประสิทธิผลใน

การน านโยบายหรือแนวปฏิบัติไปปฏิบัติ กิจกรรมดังกล่าวน่าจะเป็นกิจกรรมติดตามผล เช่น  

การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานสอบบัญชีที่รวมถึงการพิจารณาว่ามีการสอบทานก่อนออก

รายงานส าหรับงานสอบบัญชีที่เข้าเง่ือนไขอย่างเหมาะสมหรือไม่ และการออกรายงานสอบบัญชี

เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ หรือเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานสอบบัญชีเพื่อ

ประเมินว่านโยบายหรือวิธีปฏิบัติมีการออกแบบ น าไปปฏิบัติ หรือด าเนินการตามระบบ  

การบริหารคุณภาพที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 

 

 

 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

264 

 

8.6.2.1 หลกัเกณฑใ์นการเลือกรายการการติดตามผลระดบังานสอบบญัชี 

ส านักงานต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี เช่น ประเภทอุตสาหกรรมของ

กิจการ สถานภาพการเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (public-interest entities) และลักษณะและ

พฤติกรรมของหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีในการเลือกรายการการติดตามผลระดับงานสอบบัญชี 

การเลือกงานที่เสร็จสมบูรณส์ าหรบัการตรวจสอบอย่างละเอียด 

การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้ความส าคัญกับการเลือกงานสอบบัญชีและ

หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีทั้งสองส่วนร่วมกนั 

• การเลือกงานสอบบัญชี อาจอยู่บนพื้ นฐานของความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี 

ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจก าหนดให้การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ กิจการที่ด าเนินงานในอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ งานสอบบัญชีในอุตสาหกรรมที่มี

ความซับซ้อนหรือต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก อุตสาหกรรมเฉพาะ หรืออุตสาหกรรมที่ใหม่ส าหรับ

ส านักงาน ต้องมีการตรวจสอบด้วยความถี่มากกว่างานสอบบัญชีอื่น ๆ  

• การเลือกหุน้ส่วนที่รบัผิดชอบงานสอบบญัชี อาจมีการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยพิจารณา

ลักษณะการปฏบิัติงานหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัหุ้นส่วนในแต่ละท่าน ตัวอย่างเช่น ส านักงาน

อาจเลือกหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีบนพื้ นฐานว่าหุ้นส่วนนั้นได้รับการตรวจสอบอย่าง

ละเอียดคร้ังสุดท้ายเมื่อใด ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดในคร้ังก่อนของหุ้น ส่วนที่

รับผิดชอบงานสอบบัญชี ข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหากับหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงาน ผลของ 

การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก รวมถึงผลของการประเมินผลของส านักงาน

ในเร่ืองความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงาน หรืออายุงานและประสบการณ์ของ

หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี  

การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดจะช่วยให้ส านักงานติดตามผลว่าผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานบรรลุหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในภาพรวมของตนเกี่ยวกับการบริหารและการสัมฤทธิ์ผลในด้านคุณภาพงานตรวจสอบที่

ได้รับมอบหมายหรือไม่ (อ้างอิงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ ก153 มีตัวอย่างที่

ส านักงานอาจน ารอบระยะเวลาที่ก าหนดมาใช้ในการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่เสรจ็สมบูรณ์แล้ว

ของหุ้นส่วนแต่ละท่าน) 

เจตนาของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานมีการก าหนดนโยบายหรือ

วิธกีารตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่เสรจ็สมบูรณ์ โดยกระบวนการเลือกควรมีการค านึงถึงข้อพิจารณา

ที่เกี่ยวข้องกนั ดังต่อไปนี้  
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ปัจจัยซ่ึงกระทบต่อ 

การออกแบบกิจกรรมติดตามผล

ทั้งหมด 

กิจกรรมติดตามผลอื่นที่

เกิดข้ึนในส านกังาน 

รอบระยะเวลาส าหรบัการเลือก

หุน้ส่วนที่รบัผิดชอบงาน 

ปัจจัยดังกล่าว รวมถึง 

• เหตุผลในการประเมินที่มี

สาเหตุมาจากความเสี่ยง

ด้านคุณภาพ 

• การเปลี่ยนแปลงระบบ 

การบริหารคุณภาพ 

• ผลของกจิกรรมติดตามผล

ในคร้ังก่อนและความมี

ประสทิธผิลของการแก้ไขที่

จัดการข้อบกพร่องที่ระบุได้

ในคร้ังก่อน 

• สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอื่น

รวมถึงข้อร้องเรียนและข้อ

กล่าวหา ข้อมูลจาก 

การตรวจสอบโดย

หน่วยงานภายนอกและ

สารสนเทศจากผู้ให้บริการ

ภายนอก 

ลักษณะและขอบเขตของ

กจิกรรมติดตามผลอื่น และผล

ของกจิกรรมติดตามผลนั้น ๆ 

อาจมีผลกระทบต่อ 

• การเลือกงานสอบบัญชีที่

เสรจ็สมบูรณ์เพื่อน ามาท า

การตรวจสอบอย่างละเอียด 

• การเลือกหุ้นส่วนที่

รับผิดชอบงานเพื่อน ามาท า

การตรวจสอบอย่างละเอียด 

• ความถี่ของการเลือก

หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงาน

เพื่อน ามาท าการตรวจสอบ

อย่างละเอยีด 

• แง่มุมของงานที่จะพิจารณา

ในการปฏบิัติงานตรวจสอบ

อย่างละเอยีดของงานที่

เสรจ็สมบูรณ์ 

รอบระยะเวลาส าหรับการเลือก

หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานมี 

การก าหนดโดยส านักงาน และ

อาจมีความแตกต่างตามปัจจัย

ต่างๆ ได้แก่ 

• ประเภทของงานสอบบัญชีที่

ส านักงานปฏบิัติงาน 

• ขนาดของส านักงานและ

จ านวนของหุ้นส่วนที่

รับผิดชอบงาน 

• กจิกรรมติดตามผลอื่นที่

ส านักงานปฏบิัติงาน 

ส านักงานอาจก าหนด 

ความเหมาะสมในการก าหนด

รอบการตรวจสอบหุ้นส่วนที่

รับผิดชอบงานซึ่งยังคงปฏบิัติงาน

ตรวจสอบงบการเงินแตกต่างจาก

หุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานที่ไม่ได้

ปฏบิัติงานแล้ว 

ที่มา: First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่เสร็จสมบูรณเ์กีย่วขอ้งกบักิจกรรมติดตามผลอื่นอย่างไร 

สารสนเทศจากการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่เสร็จสมบูรณ์ และสารสนเทศจากกิจกรรม

ติดตามผลอื่นอาจส่งผลกระทบซึ่งกนัและกนั ตัวอย่างเช่น 
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สารสนเทศจากการตรวจสอบอย่างละเอียดของ

งานที่เสร็จสมบูรณอ์าจบ่งช้ีว่ากิจกรรมติดตามผล

มีความจ าเป็นตอ้งติดตามผลในบางประเด็น

เพิม่เติม 

สารสนเทศจากกิจกรรมติดตามผลอื่นอาจ

กระทบต่อการตรวจสอบอย่างละเอียดของงาน

ที่เสร็จสมบูรณข์องส านกังาน 

ตวัอย่างที่ 8.6-9  

หลังจากที่ส านักงานตรวจสอบอย่างละเอียด

ในงานที่เสรจ็สมบูรณ์ ส านักงานระบุว่าสมาชิกใน

ทมีงานปฏบิัติงานสอบบัญชีในอุตสาหกรรมเฉพาะ

ขาดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมนั้น 

ในการวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง 

ส านักงานพบว่าสมาชิกในทมีงานปฏบิัติงานนั้นไม่ได้

รับการอบรมเกี่ยวกบัความรู้ เฉพาะส าหรับ

อุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างเพียงพอ ดังนั้น 

ส านักงานต้องมีการติดตามผลหลักสตูรอบรมเพื่อ

ท าความเข้าใจว่าหลักสตูรอบรมดังกล่าวให้

ความส าคัญต่อการอบรมในอุตสาหกรรมเฉพาะมาก

น้อยเพียงใด และบุคลากรทุกคนได้มีการเข้าอบรม

หลักสตูรดังกล่าวครบถ้วนหรือไม่ 

ตวัอย่างที่ 8.6-9  

หลังจากที่ทมีติดตามผลสัมภาษณ์ของ

บุคลากรในเรื่องความประสิทธผิลของวัฒนธรรม

ของส านักงานที่เน้นคุณภาพนั้น ส านักงานได้รับ

ข้อเสนอแนะจากทมีงานปฏิบัติงานสอบบัญชี

หลายท่านว่าทมีงานรู้สกึว่าไม่ได้รับการก าหนด

ทศิทางและการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

เหมาะสม ดังนั้นส านักงานจึงสามารถน าข้อมูล

ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาในการเลือก

งานสอบบัญชีมาตรวจสอบอย่างละเอียด 

ที่มา: First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

8.6.3 การติดตามผลกระบวนการติดตามผลและแกไ้ข 

ส านักงานอาจไม่สามารถพบข้อบกพร่องที่มีอยู่และแก้ไขข้อบกพร่องได้ ถ้าหากส านักงานไม่มี

กระบวนการติดตามผลและแก้ไขที่มีประสิทธิผล ดังนั้น ส านักงานจึงมีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการติดตาม

ผลของกระบวนการติดตามผลและแก้ไขดังกล่าวเพื่อประเมินว่ากระบวนการติดตามผลและแก้ไขนั้นได้

บรรลุผลส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ที่คาดไว้หรือไม่ ดังนี้  

• กระบวนการติดตามผลและแก้ไขให้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง น่าเชื่อถือ และทันเวลา  

ต่อส านักงาน เกี่ยวกับการออกแบบ การน ามาใช้ และการด าเนินการในแต่ละองค์ประกอบของ

ระบบการบริหารคุณภาพ 

• กระบวนการติดตามผลและแก้ไขตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่พบอย่างเหมาะสมจากการน า

องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพมาใช้จนกระทั่งข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไข  
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การติดตามผลของกระบวนการติดตามผลและแก้ไขไม่ได้เป็นกระบวนการที่เป็นวงจร (circular 

process) โดยจ านวนปัจจัยดังต่อไปนี้ อาจส่งผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรม

ของส านักงาน  

• การออกแบบกระบวนการติดตามและแก้ไขของส านักงาน และ 

• ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน 

ในบางกรณีโดยเฉพาะส านักงานขนาดเลก็และซับซ้อนน้อย ส านักงานอาจมีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับ

กระบวนการติดตามผลและแก้ไขบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่คาดไว้จากความรู้ของผู้น า โดยผู้น า

ของส านักงานขนาดเล็กมักจะมีการด าเนินการต่อระบบการบริหารคุณภาพอย่างใกล้ชิด ในกรณีดังกล่าว 

การติดตามผลของกระบวนการติดตามผลและแก้ไขอาจเป็นกระบวนการอย่างง่าย 

ตัวอย่างของปัจจัยที่กระทบต่อกจิกรรมติดตามผลของส านักงาน 

• ขนาดและความซับซ้อนของส านักงาน 

• ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกจิกรรมติดตามผล 

• คุณลักษณะของผู้ปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผล (เช่น ผู้ให้บริการภายนอก เครือข่าย กลุ่มที่แยก

ต่างหากภายในส านักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลหรือบุคลากรซึ่ง

รับผิดชอบในการตอบสนอง) 

• ผลของกจิกรรมติดตามผลในคร้ังก่อน 

• สารสนเทศที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของกระบวนการติดตามผลและ

แก้ไขของส านักงาน (เช่น การตรวจสอบอย่างละเอียดภายนอกจากหน่วยงานก ากับดูแล หรือ

เครือข่าย เป็นต้น) รวมถึงสารสนเทศอื่นใดซึ่งบ่งชี้ ว่ากิจกรรมติดตามผลของส านักงานไม่

สามารถระบุข้อบกพร่องได้ 

• สารสนเทศที่ได้รับจากการด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้ 

• กจิกรรมติดตามผลใหม่ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในคร้ังก่อน หรือการเปล่ียนแปลงการออกแบบกจิกรรม

ติดตามผลจากคร้ังก่อน 

8.7 กำรประเมนิสิ่งทีต่รวจพบและระบุขอ้บกพร่องและประเมนิขอ้บกพร่องทีร่ะบุได ้

 

ภาพที่ 8-6 กระบวนการติดตามผล – การประเมินเร่ืองที่พบ และการระบุข้อบกพร่อง และการประเมินข้อบกพร่องที่พบ 

ที่ ม า : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that 

Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by 

the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
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วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการติดตามผลและแก้ไขคือการได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับระบบ 

การบริหารคุณภาพอย่างทันเวลาเพื่อประเมินว่าระบบการบริหารคุณภาพมีประสิทธิผลหรือไม่ และมี  

การน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อสารสนเทศนั้น เป็นผลให้ส านักงานควรประเมิน

สารสนเทศอย่างทันเวลาเพื่อระบุข้อบกพร่องและแก้ไขข้อบกพร่อง หากข้อบกพร่องมีอยู่ ส านักงานต้อง

เข้าใจว่าข้อบกพร่องเหล่านั้นมีความรุนแรงหรือความแผ่กระจายอย่างไร 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ได้รวมกรอบแนวคิดส าหรับการประเมินเร่ืองที่พบเพื่อระบุ

ข้อบกพร่อง และประเมินความรุนแรงและความแผ่กระจายของข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้  

 

 

ภาพที่ 8-7 กรอบแนวคิดส าหรับการประเมินเร่ืองที่พบเพื่อระบุข้อบกพร่อง และประเมินความรุนแรงและความแผ่กระจายของข้อบกพร่อง 

ที่มา: First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
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8.7.1 การประเมินเรื่องที่พบเพือ่ประเมินว่าขอ้บกพร่องมีอยู่หรือไม่ 

ในการประเมินว่าข้อบกพร่องมีอยู่หรือไม่ ส านักงานควรพิจารณาว่าเร่ืองที่พบ หรือการผนวกรวม

เร่ืองที่พบหลายเร่ืองเม่ือพิจารณารวมกนัเข้าค านิยามข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้หรือไม่ 

วัตถุประสงค์ 

ด้านคุณภาพ 

• ส านักงานไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 หรือส านักงานก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

ไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 

• ส านักงานไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติมซึ่งมีความจ าเป็นต้อง

ก าหนดเพิ่มเติมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ 

ความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพ 

• ส านักงานไม่ได้ระบุความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือระบุความเสี่ยงด้านคุณภาพไม่

เหมาะสม 

• ส านักงานประเมินระดับความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ระบุได้ไม่เหมาะสม 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ไม่ได้ระบุ หรือความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ส านักงานประเมิน

ไม่เหมาะสม อาจน าไปสู่การตอบสนองที่ขาดหายไป หรือการออกแบบไม่เหมาะสม 

หรือการน าไปปฏบิัติไม่เหมาะสม 

การตอบสนอง • การตอบสนอง หรือ การผนวกรวมการตอบสนองดังกล่าวหลายการตอบสนอง

ไม่ได้ลดโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ เนื่องจากการตอบสนองอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างไม่ได้ถูกออกแบบ 

น าไปปฏบิัติ หรือด าเนินงานอย่างมีประสทิธผิล 

การตอบสนองที่ขาดหายไป ถูกออกแบบไม่เหมาะสม หรือถูกน าไปปฏิบัติไม่

เหมาะสมนั้น ไม่ใช่การตอบสนองทั้งหมดที่เป็นข้อบกพร่อง 

แง่มุมอื่น • แง่มุมอื่นของระบบการบริหารคุณภาพจากมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 

ขาดหายไป มีการออกแบบระบบการบริหารคุณภาพอย่างไม่เหมาะสม หรือมี 

การด าเนินงานอย่างไม่มีประสิทธิผล และส านักงานไม่ได้ก าหนดแง่มุมอื่นให้

เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 โดยแง่มุมอื่น

ของระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึง เร่ืองการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

และการประเมินระบบการบริหารคุณภาพ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  ก12 ได้ให้ตัวอย่างเมื่ อมี

ข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกบัแง่มุมอื่นของระบบการบริหารคุณภาพ เช่น  

• กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงานล้มเหลวในการระบุสารสนเทศซึ่ง

แสดงถึงการเปล่ียนแปลงลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่
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ให้บริการ และความต้องการในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติม 

หรือในการแก้ไขความเสี่ยงหรือการตอบสนองด้านคุณภาพ 

• กระบวนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงานไม่ได้ถูกออกแบบหรือถูกน าไป

ปฏบิัติในลักษณะ ซึ่ง 

- ให้สารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง น่าเชื่ อถือและทันเวลาเกี่ยวกับการออกแบบ  

การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ 

- ท าให้ส านักงานสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมในการตอบสนองต่อ

ข้อบกพร่องที่พบจนกระทั่งข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างทนัเวลา 

• บุคคลหรือก ลุ่มบุคคลผู้ ไ ด้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบสูงสุดส าหรับระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้รับผิดชอบใน 

การประเมินประจ าปีส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ 

ที่มา: First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

เร่ืองที่พบอาจไม่ใช่ทั้งหมดที่ เป็นข้อบกพร่อง ในการพิจารณาว่าเร่ืองที่พบเป็นข้อบกพร่อง 

ส านักงานต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพบัญชี และอาจพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้  

• ความส าคัญเชิงสัมพันธ์ของเร่ืองที่พบ (หรือการรวมเร่ืองที่พบหลายเร่ือง) ในบริบทของ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ หรือ

แง่มุมอื่นของระบบการบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 

• ปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่พบเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ือง 

ข้อสงัเกตเกี่ยวกบัการประเมินเรื่องที่พบอาจพิจารณาปัจจัยหลายเร่ือง ดังนี้   

เรื่องที่พบเป็นสารสนเทศที่บ่งชี้ ว่าข้อบกพร่องหนึ่งข้อหรอื

มากกว่าอาจมีอยู่ อย่างไรกต็าม กจิกรรมตดิตามผล  

การตรวจสอบอย่างละเอยีดจากภายนอก หรือแหล่งข้อมูลที่

เกี่ยวข้องอื่นอาจให้สารสนเทศที่แสดงให้เหน็ถึงข้อสงัเกต

อื่นเกี่ยวกบัระบบการบริหารคณุภาพ ได้แก่ 

• การกระท า พฤติกรรม หรือ ปัจจัยแวดล้อมที่ให้ 

ผลลัพธเ์ชิงบวกในบริบทของคุณภาพ หรือ 

ความมีประสทิธผิลของระบบการบริหารคุณภาพ หรือ 

• สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่ งไม่มีเรื่ องที่พบ (เช่น 

งานสอบบัญชีที่ไม่มีเรื่องที่พบ และงานสอบบัญชีนั้นมี

ลักษณะที่คล้ายกบังานสอบบัญชีที่มีเรื่องที่พบ) 

ส านักงานอาจใช้ข้อสงัเกตอื่น เพื่อ 

• ช่วยสบืสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่พบ 

(เช่น โดยการเปรียบเทยีบว่าเหตุใดเรื่องนี้

เป็นเรื่องที่ถูก เปรียบเทยีบกบัเหตุใดเรื่องนี้

เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งน าไปสู่ข้อบกพร่อง) 

• ระบุการปฏบิัติงานซึ่งส านักงานสามารถ

สนับสนุนหรือประยุกต์การปฏบิัติอย่าง

เข้มงวด (เช่น ปฏบิัติตลอดงานสอบบัญชี

ทั้งหมด) 

• เน้นโอกาสส าหรับส านักงานในการเสริม

ระบบการบริหารคุณภาพ 

 

8.7.2 การสืบสวนหาตน้เหตุของขอ้บกพร่องที่ระบุได ้

ที่มา: First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform Audits 

or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) 
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8.7.2 การสืบสวนหาตน้เหตุของขอ้บกพร่องที่ระบุได ้

การสืบสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้ ให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจสถานการณ์ที่

ก่อให้เกดิข้อบกพร่องเพื่อช่วยให้ส านักงานประเมินความรุนแรงและความแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่พบ 

และแก้ไขข้อบกพร่องที่พบอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์สาเหตุครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติการประเมิน  

การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพจากหลักฐานที่มีอยู่ 

ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานอาจส่งผลกระทบต่อ ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ

วิธกีารเพื่อท าความเข้าใจสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุไว้ เช่น 

• ความซับซ้อนและลักษณะการด าเนินงานของส านักงาน 

• ขนาดของส านักงาน 

• การแผ่กระจายทางภมูิศาสตร์ของส านักงาน 

• วิธีการจัดโครงสร้างของส านักงานหรือขอบเขตที่ส านักงานมุ่งเน้นให้ความส าคัญหรือรวม

ศูนย์กระบวนการหรือกจิกรรมต่าง ๆ 

ตวัอย่างที่ 8.7-1 ลกัษณะของขอ้บกพร่องที่ระบุไดแ้ละความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึน และลกัษณะและ

สถานการณข์องส านกังานที่อาจส่งผลกระทบต่อลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการที่จะท า

ความเขา้ใจสาเหตุของขอ้บกพร่องที่ระบุได ้

• ลักษณะของข้อบกพร่องที่ระบุได้: ส านักงานอาจก าหนดวิธีการของส านักงานเพื่อท าความเข้าใจ

สาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้ให้มีความแม่นย ามากขึ้ น ในสถานการณ์เมื่อรายงานที่เกี่ยวกับ 

การตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถูกเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสม หรือ

ข้อบกพร่องที่ระบุได้เกี่ยวกบัการกระท าและพฤติกรรมของผู้น าที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพ 

• ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นของข้อบกพร่องที่ระบุได้: ส านักงานอาจก าหนดวิธีการของส านักงานเพื่อ

ท าความเข้าใจในสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้ให้มีความแม่นย ามากขึ้ น ในสถานการณ์เมื่อ

ข้อบกพร่องถูกระบุผ่านงานหลาย ๆ งานหรือมีการบ่งบอกว่านโยบายหรือวิธีปฏิบัติมีอัตรา  

ความเสี่ยงสูงในการไม่ปฏิบัติตาม เช่น หากส านักงานพบข้อบกพร่องที่บุคลากรของส านักงานมี 

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ และกระทบต่อการไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เพียงพอและเหมาะสม ส านักงานต้องประเมินว่าความรุนแรงและผลเสียหายดังกล่าวที่อาจเกิด

ขึ้นอยู่ในระดับใด  

• ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน 

o ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อยที่มีที่ตั้งเพียงแห่งเดียว: วิธีการของส านักงานที่จะท า 

ความเข้าใจสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้อาจเป็นแบบง่ายเนื่องจากสารสนเทศที่ใช้ในการท า

ความเข้าใจอาจสามารถเข้าถึงได้ง่ายและชัดเจน และสาเหตุอาจมีความชัดเจนมากขึ้น 

o ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมากที่มีที่ตั้งหลายแห่ง: วิธกีารของส านักงานเพื่อท าความเข้าใจ

สาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้อาจรวมถึง การใช้กลุ่มบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษเกี่ยวกับ

การสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้โดยเฉพาะ และการพัฒนาวิธีการด้วยกระบวนการ

ที่มีแบบแผนมากขึ้นในการระบุหาสาเหตุ 
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ในการสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้ ส านักงานสามารถพิจารณาว่าเหตุใดข้อบกพร่อง

จึงไม่เกิดขึ้นกับสถานการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันกับเร่ืองที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ระบุได้  สารสนเทศนั้น

อาจมีประโยชน์ในการพิจารณาวิธกีารในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุได้ 

• ข้อบกพร่องที่มีหลายต้นเหตุ ซึ่งอาจมีอยู่ในหลายองค์ประกอบหรือแง่มุมของระบบการบริหาร

คุณภาพ 

• ข้อบกพร่องที่หลายสาเหตุที่กระทบโดยต้นเหตุที่คล้ายกนั 

ตวัอย่างที่ 8.7-2 เมือ่ไม่พบขอ้บกพร่องในสถานการณอื์่นที่มีลกัษณะคลา้ยกนั สารสนเทศนี้ จะช่วย

ใหส้ านกังานสืบสวนหาสาเหตุของขอ้บกพร่องที่ระบุไว ้

ส านักงานอาจพิจารณาว่าเป็นข้อบกพร่องที่มีอยู่ เนื่องจากมีเร่ืองที่พบที่คล้ายกนัได้เกดิขึ้นกับงาน

หลาย ๆ งาน อย่างไรกต็าม เร่ืองที่พบนั้นไม่เกดิขึ้นในงานอื่น ๆ หลายงานที่อยู่ในประชากรเดียวกันกับ

ที่ถูกตรวจสอบ ซึ่งในงานที่มีลักษณะตรงกันข้าม ส านักงานให้ข้อสรุปว่าสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้

ว่าเป็นการขาดความมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในขั้นตอนที่ส าคัญของ

งาน 

การระบุสาเหตุโดยเฉพาะได้อย่างเหมาะสมอาจสนับสนุนกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุได้ของ

ส านักงาน 

ตวัอย่างที่ 8.7-3 การระบุสาเหตุโดยเฉพาะไดอ้ย่างเหมาะสม 

• ส านักงานอาจระบุว่ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงินมีความล้มเหลวที่จะได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีเมื่อการใช้ 

ข้อสมมติของผู้บริหารมีการใช้ดุลยพินิจในระดับสูง ซึ่งส านักงานสังเกตเห็นว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

เหล่านี้ ไม่ได้ใช้การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม โดยสาเหตุที่อ้างอิงของ

ประเดน็นี้ อาจเกี่ยวกับอีกเร่ืองหนึ่ง เช่น สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้ส่งเสริมสมาชิก

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่จะตั้งค าถามกับกลุ่มบุคคลผู้มีอ านาจเหนือกว่า หรือไม่ก าหนดแนวทางอย่าง

เพียงพอในการควบคุมดูแลและสอบทานงานที่ปฏบิัติ 

• ในการสืบสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้ซึ่งเกี่ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจไม่เหมาะสมต่อ

งานสอบบัญชี ส านักงานประเมินว่าต้นเหตุของข้อบกพร่องเกิดจากความรู้ ของสมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานในเร่ืองมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ส านักงานมีเร่ืองที่

พบเกี่ยวกับการตอบสนองของส านักงานในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร แต่ไม่ได้พิจารณาเร่ือง

ดังกล่าวเป็นข้อบกพร่อง ดังนั้นส านักงานต้องระบุว่าสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ที่

เพียงพอ ส านักงานต้องปรับการประเมินเร่ืองที่พบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ของบุคลากร 

และจัดประเภทเป็นข้อบกพร่องเพิ่มเติม 
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นอกจากการสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้แล้ว ส านักงานอาจสืบสวนหาสาเหตุของข้อ

บ่งชี้ เชิงบวกที่อาจแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาส าหรับส านักงาน หรือการปรับปรุงระบบการบริหาร

คุณภาพให้ดีย่ิงขึ้น 

8.7.3 การประเมินความรุนแรงและความแผ่กระจายของขอ้บกพร่อง 

ส านักงานต้องประเมินความรุนแรงและความแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ระบุได้ เพื่อ  

• น ามาผลักดันลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการแก้ไขที่ตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่ระบุได้ 

โดยเน้นข้อบกพร่องที่มีความเสี่ยงสูงที่สดุต่อระบบการบริหารคุณภาพ และ 

• ความรุนแรงดังกล่าวจะกระทบต่อการประเมินผลของผู้น าของระบบการบริหารคุณภาพ 

ในการประเมินความรุนแรงและความแผ่กระจายของข้อบกพร่อง ส านักงานต้อง 

• สบืสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่พบ และ 

• ประเมินผลกระทบของข้อบกพร่องที่พบ ทั้งจากแต่ละข้อบกพร่อง และจากหลายข้อบกพร่อง

รวมกนัที่มีต่อระบบการบริหารคุณภาพ 

ตวัอย่างที่ 8.7-4 ค าถามซ่ึงใชใ้นการประเมินความรุนแรงและความแผ่กระจายของขอ้บกพร่องที่พบ 

• ลักษณะของข้อบกพร่องที่พบเป็นอย่างไร และหากเกี่ยวกับงานสอบบัญชี ข้อบกพร่องที่พบ

เกี่ยวข้องกบังานสอบบัญชีประเภทใด อย่างไร 

• ต้นเหตุของข้อบกพร่องคืออะไร 

• ข้อบกพร่องมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อแง่มุมของระบบการบริหารคุณภาพหรือไม่ อย่างไร 

• ข้อบกพร่องนั้นเป็นข้อบกพร่องในการออกแบบ หรือเป็นข้อบกพร่องในการน าไปปฏิบัติหรือ  

การด าเนินการของระบบการบริหารคุณภาพ 

• หากมีความล้มเหลวในการตอบสนอง มีการตอบสนองที่ด าเนินการอย่างมีประสทิธผิลมาทดแทน

หรือไม่ 

• ประเดน็ที่เกี่ยวเนื่องเกดิขึ้นมีความถี่เท่าใด เช่น หากเกี่ยวกบังานสอบบัญชี งานสอบบัญชีที่ได้รับ

ผลกระทบมีจ านวนงานเท่าใด 

• ข้อบกพร่องนั้นกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพเรว็เพียงใด และข้อบกพร่องเกิดคร้ังสุดท้าย

เมื่อใด และข้อบกพร่องยังมีความต่อเนื่องหรือไม่ 

• ส านักงานได้ตรวจพบข้อบกพร่องดังกล่าวผ่านกิจกรรมติดตามผลได้เร็วเพียงใด ทันต่อเวลา

หรือไม่ 
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ทั้งนี้  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ ก192 และ ก193 ได้อธิบายข้อบกพร่องที่พบ

ซึ่งอาจพิจารณาว่ามีความแผ่กระจาย ตัวอย่างเช่น 

• เมื่อข้อบกพร่องส่งผลกระทบกับหลายองค์ประกอบหรือในส่วนต่าง ๆ ของระบบการบริหาร

คุณภาพ 

• เมื่อข้อบกพร่องถูกจ ากัดเฉพาะองค์ประกอบเดียวหรือเฉพาะมุมมองเดียวของระบบการบริหาร

คุณภาพ แต่ข้อบกพร่องนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ 

• เมื่อข้อบกพร่องส่งผลกระทบกบัหลายหน่วยธุรกจิหรือหลายที่ตั้งทางภมูิศาสตร์ของส านักงาน 

• เมื่อข้อบกพร่องถูกจ ากัดเพียงหน่วยธุรกจิเดียวหรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เดียว แต่หน่วยธุรกิจหรือ

ที่ตั้งทางภมูิศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นพื้นฐานในภาพรวมของส านักงาน 

• เมื่อข้อบกพร่องส่งผลกระทบเป็นส่วนส าคัญต่องานบางประเภทหรือลักษณะของงานบางอย่าง 

ตวัอย่างที่ 8.7-5 ขอ้บกพร่องที่ระบุไดซ่ึ้งพิจารณาแลว้อาจรุนแรงแต่ไม่แผ่กระจาย 

ส านักงานพบข้อบกพร่องในส านักงานภูมิภาคขนาดเล็ก เป็นข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่

ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานจ านวนมาก ส านักงานพิจารณาว่าวัฒนธรรมใน

ส านักงานภูมิภาคเป็นสาเหตุของข้อบกพร่องที่พบ โดยเฉพาะเร่ืองการกระท าการและพฤติกรรมของ

ผู้น าในส านักงานภูมิภาคซึ่ งมุ่งเน้นให้ความส าคัญทางการเงินมากเกินไป ส านักงานพิจารณาว่า

ผลกระทบจากข้อบกพร่องที่ระบุได้นั้น 

• มีความรุนแรงเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของส านักงานภูมิภาคและการปฏิบัติ

ตามนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานในภาพรวม และ 

• ไม่แผ่กระจาย เนื่องจากผลกระทบถูกจ ากดัอยู่เพียงส านักงานภมูิภาคขนาดเลก็ 

ตวัอย่างที่ 8.7-6 ขอ้บกพร่องที่ระบุได ้ซ่ึงพิจารณาแลว้อาจรุนแรงและแผ่กระจาย 

ส านักงานระบุข้อบกพร่องในส านักงานภูมิภาค โดยเป็นส านักงานขนาดใหญ่ที่สุด และมีหน้าที่

สนับสนุนทางการเงิน การด าเนินงาน และด้านเทคนิคให้กบัส านักงานในภูมิภาคทั้งหมด  ข้อบกพร่องที่

ระบุได้ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานจ านวนมาก ส านักงาน

พิจารณาว่าวัฒนธรรมในส านักงานภูมิภาคเป็นสาเหตุของข้อบกพร่องที่พบ โดยเฉพาะเร่ืองการกระท า

การและพฤติกรรมของผู้น าในส านักงานภูมิภาค ซึ่งมุ่งเน้นโดยให้ความส าคัญทางการเงินมากเกินไป 

ส านักงานตัดสนิใจว่าผลกระทบจากข้อบกพร่องที่พบนั้น 

• มีความรุนแรง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของส านักงานภูมิภาค และการปฏิบัติ

ตามนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานในภาพรวม และ 

• แผ่กระจาย เนื่องจากส านักงานภูมิภาคเป็นส านักงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีหน้าที่ให้  

การสนับสนุนกับส านักงานอื่นเป็นจ านวนมาก และการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ

ของส านักงานอาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อส านักงานอื่น 
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ตวัอย่างที่ 8.7-7 เพือ่ประกอบความเขา้ใจในการประเมินเรื่องที่พบ และการระบุขอ้บกพร่อง และ การประเมินขอ้บกพร่อง 

องค์ประกอบ

ตาม TSQM 
เร่ืองที่พบ ระบุข้อบกพร่อง 

สบืสวนสาเหตุเพื่อประเมินข้อบกพร่องที่พบและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ 

สาเหตุของข้อบกพร่อง 

(Root cause) 

ความรุนแรงของ

ข้อบกพร่อง 

ความแผ่กระจาย 

ของข้อบกพร่อง 

การปฏบิัติงาน จากการสอบทานการมีส่วนร่วมของ

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

(Engagement partner) และผู้สอบ

ทานคุณภาพงาน (EQR) พบว่า 

Engagement partner และ EQR ยัง

มีส่วนร่วมในงานสอบบัญชีไม่

เพียงพอ เม่ือเทยีบกบัความเสี่ยงใน

การสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

ที่มีความซับซ้อน ซึ่งเหน็ได้จากบาง

กรณีชั่วโมงที่ใช้ในการปฏบิัติงาน

สอบบัญชีของ Engagement partner 

และ EQR อยู่ในระต ่ากว่าค่าเฉลี่ยที่

ส านักงานก าหนด ซึ่งสะท้อนให้เหน็

คุณภาพงานสอบบัญชีที่ยังมี

ข้อบกพร่องจ านวนมาก 

การมีส่วนร่วมของ 

Engagement partner 

และ EQR ยังไม่เพียงพอ 

ซึ่งอาจเป็นผลท าให้ 

Engagement partner 

และ EQR ก าหนด

ทศิทาง ควบคุมดูแล และ 

สอบทานงานอย่างไม่

เพียงพอ 

การแบ่ง Portfolio ของ 

Engagement partner 

และ EQR ยังไม่

เหมาะสม โดยบางท่านได้

รับผิดชอบงานสอบบัญชี

จ านวนมากเกนิไป ท าให้

มีเวลาไม่เพียงพอในการ

ก าหนดทศิทาง 

ควบคุมดูแล และ 

สอบทานงาน 

มีความรุนแรง  

เนื่องจากมี 

ความเกี่ยวข้องกบั

คุณภาพของ 

การปฏบิัติงาน 

มีความแผ่กระจาย  

เนื่องจากกระทบต่อ

ทั้งองค์ประกอบ 

การปฏบิัติงานและ

องค์ประกอบ 

การก ากบัดูแลและ

ผู้น าในเร่ือง  

การประเมินผล 

Partner 
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เมื่อส านักงานได้ประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องแล้ว ส านักงานต้องก าหนด

หลักเกณฑก์ารให้คะแนนโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกดิและผลกระทบของของข้อบกพร่องในแต่ละข้อว่า

อยู่ในระดับใด และหากข้อบกพร่องนั้น ๆ เกิดขึ้นแล้ว ส านักงานจะได้รับผลกระทบต่อความรุนแรงและ

การแผ่กระจาย (ผลกระทบทั้งในแง่ความรุนแรงและการแผ่กระจาย) ตัวอย่างเช่น การประเมินโอกาสที่จะ

เกิดอาจพิจารณาเป็นการให้คะแนนตั้ งแต่ 1 – 5 (1 = เกิดได้ยาก, 2 = ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเกิด ,  

3 = มีโอกาสที่จะเกิด, 4 = เป็นไปได้ว่าจะเกิด และ 5 = ค่อนข้างแน่ที่จะเกิด) และผลกระทบตั้งแต่  

1 – 5 (1 = ไม่มีสาระส าคัญ หรือ ไม่แผ่กระจาย หรือ ไม่กระทบมากกว่า 1 องค์ประกอบ 2 = มีผลกระทบน้อย 

3 = มีผลกระทบปานกลาง 4 = มีผลกระทบมาก และ 5 = มีสาระส าคัญและแผ่กระจาย) เป็นต้น โดย

ส านักงานอาจก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนว่า หากข้อบกพร่องใดมีผลลัพธ์การคูณของโอกาสที่จะเกดิ

และผลกระทบมากกว่า 15 ขึ้นไป ถือว่าข้อบกพร่องนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจและต้องปรับปรุง และผลลัพธก์าร

คูณระหว่าง 9 – 15 ถือว่าเป็นข้อบกพร่องในระดับปานกลาง และผลลัพธ์การคูณต ่ากว่า 9 คะแนน ถือว่า

ยอมรับได้ เป็นต้น ส านักงานอาจปรับใช้คะแนนที่แตกต่างตามบริบทและนโยบายของส านักงาน 

เมื่อส านักงานประเมินแล้วว่าข้อบกพร่องดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบอยู่ในระดับไม่เป็น

ที่น่าพอใจ ส านักงานควรก าหนดบทลงโทษ เช่น ตักเตือนเป็นวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การจัด

ให้เข้าอบรมมากกว่าชั่วโมงอบรมประจ าปี การก าหนดให้มีผู้สอบทานคุณภาพงานก่อนออกรายงาน  

การสอบบัญชี เปรียบเทยีบค่าปรับ และโทษสงูสดุคือให้ออกจากส านักงาน เป็นต้น  

8.8 กำรตอบสนองต่อขอ้บกพร่องทีร่ะบุได ้

 

ภาพที่ 8-8 กระบวนการติดตามผล – การตอบสนองต่อข้อบกพร่องทีพ่บ 

ที่มา: First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

ส านักงานต้องออกแบบและน าการด าเนินการอย่างเหมาะสมไปปฏิบัติเพื่ อตอบสนองต่อ

ข้อบกพร่องที่ระบุได้ การด าเนินการอย่างเหมาะสมบรรลุผลส าเรจ็โดย   

• การแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุได้อย่างทนัเวลาเพื่อป้องกนัการเกดิขึ้นซ า้ของข้อบกพร่องดังกล่าว และ 

• การประเมินความมีประสิทธิผลของการด าเนินการแก้ไข และหากการด าเนินการแก้ไขไม่มี

ประสทิธผิล ส านักงานต้องมีการด าเนินการอื่นต่อไป 

นอกจากนี้  ในส่วนของกระบวนการตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่ระบุได้ ส านักงานต้องจัดการเร่ืองที่พบ

เกี่ยวกบังานที่เฉพาะเจาะจง ในสถานการณ์ที่วิธปีฏบิัติงานถูกละเลยหรือถูกรายงานว่ามีความไม่เหมาะสม  

ผู้น าของส านักงานต้องรับผิดชอบในการตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่ระบุได้ เมื่อมีการประเมินระบบ

การบริหารคุณภาพ 
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ความมีประสิทธิผลของการด าเนินการแก้ไขอาจมีผลกระทบต่อการประเมินโดยรวมของระบบ 

การบริหารคุณภาพ และข้อสรุปของผู้น าเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ 

ส านักงานต้องพิจารณาถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ และปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ข้อบังคับ 

และข้อก าหนดทางกฎหมาย หากมีการเสนอรายงานที่ไม่เหมาะสม หรือรายงานแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงหรือไม่ถูกต้อง ส านักงานอาจต้องพิจารณาขอค าแนะน าจากฝ่ายกฎหมายด้วย 

8.8.1 การออกแบบและน าการด าเนินการแกไ้ขไปปฏิบติั 

ส านักงานต้องออกแบบและน าการด าเนินการแก้ไขไปปฏิบัติเพื่ อตอบสนองต่อต้นเหตุของ

ข้อบกพร่อง โดยปัจจัยที่น ามาพิจารณาในการออกแบบแผนการด าเนินการแก้ไข ได้แก่  

• ความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ระบุได้ ตลอดจนความเร่งด่วนในการแก้ไข

ข้อบกพร่องซึ่งมักจะพิจารณาได้จากระดับความรุนแรงที่ข้อบกพร่องนั้นจะต้องได้รับการจัดการ 

กล่าวคือ ย่ิงข้อบกพร่องมีความรุนแรงและการแผ่กระจายที่มากขึ้น ความเร่งด่วนที่ต้องออกแบบ

และการน าการด าเนินการแก้ไขไปปฏบิัติย่ิงเพิ่มข้ึน 

• ประสิทธิภาพของการแก้ไขในการจัดการสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้ เช่น ส านักงานอาจ

จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขหนึ่งกระบวนการหรือหลายกระบวนการร่วมกันเพื่อให้สามารถ

จัดการสาเหตุของข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจจ าเป็นต้องมีการแก้ไขชั่วคราว

จนกว่าส านักงานจะสามารถหาการแก้ไขที่มีประสทิธผิลมากกว่า 

ในบางสถานการณ์ การออกแบบและการน าการด าเนินการแก้ไขไปปฏิบัติอาจใช้เวลาในการจัดการ

ข้อบกพร่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ในบางกรณี ส านักงานอาจมีการด าเนินการแก้ไขชั่วคราวเพื่อ

จัดการข้อบกพร่อง จนกว่าส านักงานจะสามารถออกแบบและน าการด าเนินการแก้ไขไปปฏิบัติที่มี

ประสทิธผิลตามที่ต้องการมาปฏบิัติอย่างเตม็รูปแบบ 

ตวัอย่างที่ 8.8-1 การด าเนินการแกไ้ขชัว่คราว 

ส านักงานใช้เคร่ืองมือในการตรวจสอบ (audit tool) ซึ่งจัดหามาจากผู้ให้บริการภายนอก และ

ระบุว่ามีข้อบกพร่องที่ เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือในการตรวจสอบนั้น ซึ่ งเป็นแนวการสอบบัญชีใน

อุตสาหกรรมเฉพาะที่ไม่ถูกต้อง ส านักงานต้องร้องขอให้ผู้ให้บริการภายนอกด าเนินการแก้ไข audit tool 

ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานในการแก้ไข ดังนั้น ส านักงานจึงส่งอเีมลให้แก่ทมีปฏบิัติงานตรวจสอบเพื่อแก้ไข

แนวการสอบบัญชีให้ถูกต้อง และเป็นมาตรการชั่วคราว และขอให้ทีมปฏิบัติงานตรวจสอบใช้แนว  

การสอบบัญชีนี้แทนแนวการสอบบัญชีใน audit tool 
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การด าเนินการแก้ไขอาจรวมถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติม หรือความเสี่ยงด้าน

คุณภาพ หรือการตอบสนองอาจถูกเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง เนื่องจากส านักงานประเมินแล้วว่า

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ หรือการตอบสนองไม่เหมาะสม สารสนเทศจาก

กระบวนการติดตามผลและแก้ไขเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ และ  

การตอบสนองต้องถูกพิจารณาในกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน 

8.8.2 การประเมินการด าเนินการแกไ้ข และการด าเนินการต่อไปในกรณีจ าเป็น 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 43 ก าหนดให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับ

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตามผลและแก้ไขต้องประเมินว่า  

การด าเนินการแก้ไข 

(ก) ถูกออกแบบขึ้ นอย่างเหมาะสมเพื่อจัดการกับข้อบกพร่องที่พบและต้นเหตุที่เกี่ยวข้อง และ

พิจารณาว่าได้มีการน าการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวมาปฏบิัติแล้ว และ 

(ข) ถูกน ามาปฏบิัติเพื่อจัดการข้อบกพร่องที่พบก่อนหน้านี้อย่างมีประสทิธผิล 

การประเมินนี้ อาจเป็นรูปแบบในส่วนของสารสนเทศที่ ใช้โดยส านักงานในการติดตามผล

กระบวนการแก้ไข 
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การพิจารณากระบวนการประเมินการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวอาจแบ่งพิจารณาจากค าถามสองข้อ

ดังต่อไปนี้  

1. การด าเนินการแก้ไขถูกออกแบบอย่าง

เหมาะสมเพื่อจัดการข้อบกพร่องที่ระบุได้และ

ต้นเหตุของข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้อง และการ

ด าเนินการแก้ไขได้น าไปปฏบิัติหรือไม่? 

2. เมื่อการด าเนินการแก้ไขได้น าไปปฏิบัติแล้ว  

การด าเนินการแก้ไขดังกล่าวสามารถจัดการ

ข้อบกพร่องที่ระบุได้อย่างมีประสทิธผิลหรือไม่? 

ในส่วนนี้กระบวนการประเมินการด าเนินการ

แก้ไขอาจต้องด าเนินการโดยเรว็ที่สดุเพื่อ

ตอบสนองต่อการด าเนินการแก้ไขซึ่งถูกออกแบบ

และน าไปใช้แล้ว 

ในส่วนนี้  กระบวนการประเมนิดังกล่าวอาจต้อง

ด าเนินการเมื่อการด าเนินการแก้ไขได้ถูกน าไป

ปฏบิัติแล้วในระยะเวลาหนึ่งอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะ

สามารถประเมินความมีประสทิธผิลของการด าเนินการ

แก้ไขดังกล่าวได้ 

ในบางกรณี โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน อาจจ าเป็นต้อง

ประเมินการด าเนินการแก้ไขก่อนที่การด าเนินการ

แก้ไขจะถูกน าไปปฏบิัติและก่อนที่จะสามารถประเมิน

ความมีประสิทธผิลของการด าเนินการแก้ไขได้ 

 

 

 

 

 

 

ที่ ม า : First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that 

Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by 

the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากการประเมินผลบ่งชี้ ว่าการด าเนินการแก้ไขไม่เป็นที่พอใจ (กล่าวคือ การด าเนินการแก้ไข

ไม่ได้ถูกออกแบบอย่างเหมาะสม ไม่ได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม หรือไม่มีประสิทธิผล) 

บุคคลผู้ได้รับมอบหมายต้องด าเนินการต่อไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเปล่ียนแปลง

การด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
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การจัดการเรื่องที่พบที่เกีย่วกบังานสอบบญัชี หากจ าเป็น  

ส านักงานต้องตอบสนองต่อสถานการณ์เมื่อเร่ืองที่พบบ่งชี้ ว่ามีงานที่มีการละเว้นวิธีปฏิบัติที่จ าเป็น

ในระหว่างปฏบิัติงาน หรือรายงานที่ออกอาจไม่เหมาะสม ส านักงานต้องตอบสนองดังต่อไปนี้  

• การด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ปรึกษาหารือกับกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมเกี่ยวกับ 

การด าเนินการที่เหมาะสมดังกล่าว หารือประเดน็ปัญหากับฝ่ายบริหารของกิจการหรือผู้มีหน้าที่

ก ากบัดูแลของกจิการ หรือปฏบิัติงานกระบวนการที่ถูกละเลยไป และ 

• เมื่อพิจารณาว่ารายงานไม่เหมาะสม ให้ส านักงานพิจารณาถึงผลกระทบและด าเนินการอย่าง

เหมาะสม รวมถึงพิจารณาว่าจะขอค าแนะน าทางกฎหมายหรือไม่ 

การกระท าการของส านักงานไม่ได้ท าให้ส านักงานสามารถลดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกระท า

การเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองที่พบในบริบทของระบบการบริหารคุณภาพได้ รวมถึงการประเมินผลเร่ืองที่พบ

เพื่อระบุข้อบกพร่อง และเมื่อมีข้อบกพร่องเกดิขึ้น ต้องสบืสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้
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ตวัอย่างที่ 8.8-2 เพือ่ประกอบความเขา้ใจในการตอบสนองต่อขอ้บกพร่องที่พบ 

สืบสวนสาเหตุเพือ่ประเมินขอ้บกพร่องที่พบและแกไ้ขขอ้บกพร่องที่พบ 

การตอบสนองต่อขอ้บกพร่องที่พบ 

(กระบวนการแกไ้ข) 
ประเมินการด าเนินการแกไ้ข สาเหตุของขอ้บกพร่อง 

(Root cause) 

ความรุนแรงของ

ขอ้บกพร่อง 

ความแผ่กระจาย 

ของขอ้บกพร่อง 

การแบ่ง Portfolio ของ 

Engagement partner 

และ EQR ยังไม่

เหมาะสม โดยบางท่านได้

รับผิดชอบงานสอบบัญชี

จ านวนมากเกนิไป ท าให้

มีเวลาไม่เพียงพอใน 

การก าหนดทศิทาง 

ควบคุมดูแล และ 

สอบทานงาน 

มีความรุนแรง  

เนื่องจากมี 

ความเกี่ยวข้องกบั

คุณภาพของ 

การปฏบิัติงาน 

 

มีความแผ่กระจาย  

เนื่องจากกระทบต่อทั้ง

องค์ประกอบ 

การปฏบิัติงานและ

องค์ประกอบการก ากบั

ดูแลและผู้น าในเรื่อง 

การประเมินผล Partner 

1. ต้องมีการแบ่ง Portfolio ให้

เหมาะสม โดยมีปัจจัยที่ต้อง

พิจารณา ดังนี้  

1.1 ความเพียงพอของระยะเวลา

ในการปฏบิัติงานสอบบัญชีของ

แต่ละ Engagement partner และ 

EQR 

1.2 จ านวน Engagement partner 

และ EQR ที่มีประสบการณ์ใน 

การตรวจสอบอุตสาหกรรมนั้นๆ 

หัวหน้าส านักงานได้มีการทบทวน

การแบ่ง Portfolio ส าหรับ 

การตรวจสอบงบการเงินรอบปี

บัญชีถัดไปให้แต่ละ Engagement 

partner และ EQR โดยพิจารณา

ตามปัจจัยที่ได้ก าหนดในขั้นตอน

การแก้ไข 
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8.9 กำรสื่อสำรอย่ำงต่อเน่ืองเกีย่วกับกำรติดตำมผลและแกไ้ข 

 

ภาพที่ 8-9 กระบวนการติดตามผล – การสื่อสาร 

ที่มา: First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

ส านักงานสามารถน าสารสนเทศที่ได้จากกระบวนการติดตามผลและแก้ไขมาใช้ตลอดระบบ 

การบริหารคุณภาพ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถน าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ได้เช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น 

• ผู้น าใช้สารสนเทศดังกล่าวในการประเมินผลประจ าปีของระบบการบริหารคุณภาพ เพื่อประเมิน

ว่าเรื่องใดควรสื่อสารให้บุคลากร ก าหนดความรับผิดชอบของบุคลากร หรือระบุประเดน็ที่ส าคัญ

อย่างทนัเวลา 

• กลุ่มบุคคลผู้ได้รับมอบหมายกจิกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพใช้สารสนเทศดังกล่าวเพื่อ

ปฏบิัติงานตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบัระบบการบริหารคุณภาพของกลุ่มบุคคลนั้น 

• ผู้สอบทานคุณภาพงานใช้สารสนเทศดังกล่าวในการปฏิบัติงานสอบทานคุณภาพงาน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเมื่อสารสนเทศดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเร่ืองการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคัญโดยกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน 

• หุ้นส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้สารสนเทศดังกล่าวในการก าหนดว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการตาม

นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานในการปฏิบัติงานหรือไม่ หรือมีเร่ืองใดที่จ าเป็นต้องมี 

การตอบสนองในระดับงานสอบบัญชีหรือไม่ 
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ได้รวมข้อก าหนดขั้นต ่าเกี่ยวกบัเร่ืองที่ต้องสื่อสาร ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

ตัวอย่างที่ 8.9-1 เร่ืองที่สื่อสารไปยังกลุ่มผูป้ฏิบัติงานและบุคลากร เพื่อช่วยให้บุคคลนั้น

ด าเนินการโดยทนัทีและอย่างเหมาะสมตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบของตน 

• กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน – สารสนเทศที่สื่อสารอาจเน้นเร่ืองข้อบกพร่องที่ถูกระบุในระดับงานสอบบัญชี 

และการด าเนินการแก้ไขของส านักงาน 

• บุคลากร – สารสนเทศที่สื่อสารไปยังบุคลากรทุกคนทั้งส านักงานอาจเกี่ยวข้องกบัข้อบกพร่อง

ที่เกี่ยวกบัความเป็นอสิระและการด าเนินการแก้ไขของส านักงาน 

ในกรณีส านักงานขนาดเล็ก บุคคลอาจรับผิดชอบส าหรับทุกแง่มุมของระบบการบริหารคุณภาพ 

กล่าวคือ ความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ และ 

ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตามผลและแก้ไข ในกรณีดังกล่าว ข้อก าหนดในเร่ือง

การสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการติดตามผลและแก้ไขตามย่อหน้าที่ 46 ของมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพ ฉบับที่ 1 จะไม่เกี่ยวข้อง 

บุคคลผู้ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบด้าน

การปฏบิัติการเกี่ยวกบักระบวนการติดตามผล

และแก้ไข สื่อสารไปยัง : 

• บุคคลผู้ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ

และหน้าที่สูงสดุเกี่ยวกบัระบบการบริหาร

คุณภาพ 

• บุคคลผู้ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ

ด้านการปฏบิัติการเกี่ยวกบัระบบการบริหาร

คุณภาพ 

ส านักงานสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและ

บุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้ท ากจิกรรมภายใน

ระบบการบริหารคุณภาพเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น

ด าเนินการโดยทนัทแีละอย่างเหมาะสมตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

 

เร่ืองที่ต้องสื่อสาร 

• รายละเอยีดของกจิกรรมการติดตามผลที่ท า 

• ข้อบกพร่องที่พบ รวมถึงความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องดังกล่าว และ 

• การด าเนินการแก้ไขเพื่อจัดการกบัข้อบกพร่องที่พบ 
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ส านักงานอาจสื่อสารต้นเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้เพื่อเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจของ

สาเหตุที่ท าให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มบุคคลผู้ได้รับ

มอบหมายให้ท ากจิกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพ 

ส านักงานอาจสื่อสารผลลัพธ์เชิงบวกซึ่งบ่งชี้ การปฏิบัติที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสามารถน ามาประยุกต์ได้

อย่างชัดเจนมากขึ้น 

ส านักงานอาจสื่อสารสารสนเทศที่เกดิจากกระบวนการติดตามผลและแก้ไขไปยังภายนอก ได้แก่ 

• เครือข่ายของส านักงาน 

• ผู้ให้บริการภายนอก 

• ผู้ มีหน้าที่ก ากับดูแลเมื่อปฏิบัติงานสอบบัญชีงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย ์

• ผู้มีส่วนได้เสยีภายนอกอื่น 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 33, 34(ง), ก109-ก115 และ ก124-ก132 

เกี่ยวข้องกบัการพิจารณาของส านักงานในเรื่องการสื่อสารสารสนเทศไปยังภายนอก และสื่อสารสารสนเทศ

อะไรบ้าง 

หลังจากเสร็จสิ้นการติดตามผลระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานในระหว่างปฏิบัติงาน หรือ

เป็นรอบเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ติดตามผลต้องรายงานผลให้แก่บุคคลผู้ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและ

หน้าที่ความรับผิดชอบสงูสดุเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ 

ในรายงานการติดตามผล อาจประกอบด้วย 

• จ านวนและประเภทของแฟ้มกระดาษท าการที่ตรวจสอบ 

• วิธกีารตรวจสอบ 

• วิธกีารติดตามผลที่ได้ปฏบิัติ 

• ข้อสงัเกตทั่วไปจากการตรวจสอบ 

• ข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้นซ า้ ๆ และสาเหตุของการผิดพลาดนั้น 

• เร่ืองที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ (เช่น ไม่มีการจัดเกบ็หนังสือ

รับรองจากผู้บริหารของกจิการในแฟ้มกระดาษท าการ) 

• ข้อแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายของส านักงาน รวมถึงระบบการบริหารคุณภาพที่

จ าเป็นหรือที่ควรปรับปรุงเพื่อให้มีความมั่นใจว่านโยบายของส านักงานมีการน าไปปฏิบัติอย่าง

เหมาะสม 

• ข้อแนะน าเกี่ยวกบัวัฒนธรรมขององค์กรในประเดน็ด้านการบริหารคุณภาพ 

• ข้อแนะน าเกี่ยวกบัการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการฝึกอบรม 

• ภาพรวมของนโยบายและระบบการบริหารคุณภาพที่มีอยู่ รวมทั้งกระบวนการประเมินผล 
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• ภาพรวมของกระบวนการติดตามผล รวมทั้งลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการติดตามผล 

• ผลของการติดตามผล รวมทั้งนโยบายที่ไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพใน

ปัจจุบัน การไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่มีนัยส าคัญทั้งในระดับส านักงานและระดับงานสอบบัญชี 

ตลอดจนประเดน็อื่น ๆ ที่พบ  

• สรุปการเปล่ียนแปลงในวิชาชีพหรือมาตรฐานทางวิชาชีพ ที่อาจท าให้ต้องมีการปรับปรุงระบบ

การบริหารคุณภาพหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

• ข้อสรุปที่ได้จากการติดตามผลงาน 

• จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง และข้อแนะน า 

• แผนการแก้ไข และการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุได้ 

8.10 ขอ้รอ้งเรียนและขอ้กล่ำวหำ 

ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอส าหรับการรับ การสืบสวน และ 

การแก้ไข เกี่ยวกบั 

• ข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาว่าการปฏิบัติของส านักงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

ข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• ข้อกล่าวหาเกี่ยวกบัการไม่ปฏบิัติตามระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

• ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการออกแบบหรือการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติใน

การบริหารคุณภาพของส านักงาน 

การก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติในการจัดการกบัข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาอาจช่วยให้ส านักงาน

ป้องกนัการรายงานที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้  อาจช่วยส านักงานในเร่ือง (ref. TSQM 1.ก120) 

• การระบุและการจัดการกบับุคคล รวมถึงผู้น า ซึ่งไม่ได้แสดงหรือปฏบิัติในลักษณะที่ท าให้เห็น

ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ และสนับสนุนความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของส านักงานอย่างเหมาะสม 

หรือ 

• การระบุข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพ 

ส านักงานควรแต่งตั้งบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์ มีทักษะ และไม่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้น ๆ มี

อ านาจและหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาของส านักงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ือง

เกี่ยวกับความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน การละเมิดความเป็นส่วนตัว การละเมิดการรักษา

ความลับหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การแบ่งแยกหรือการคุกคามโดยหุ้นส่วน หรือระหว่างบุคลากร

กับลูกค้า ไม่ว่าจะเกิดในรูปแบบใดล้วนแต่เป็นเร่ืองที่ต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง ซึ่งอาจต้องขอ

ค าแนะน าจากที่ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาหารือกบัหุ้นส่วนส านักงานคนอื่น หรือเพื่อนร่วมวิชาชีพที่เชื่อถือได้ 
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การจัดให้มีกระบวนการที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนจะท าให้หุ้นส่วนและบุคลากรทุกคนเข้าใจในวิธกีาร

ที่จะต้องปฏิบัติตามเมื่อเกิดข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาขึ้น และรู้ ว่าจะรายงานเร่ืองดังกล่าวแก่บุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลใด 

ข้อส าคัญของกระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา คือ จะต้องแสดงให้หุ้นส่วน

และบุคลากรรู้สกึว่าสามารถแสดงความเหน็ได้อย่างอสิระโดยไม่ต้องเกรงกลัว 

ส านักงานควรพิจารณาถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา 

ดังต่อไปนี้  

• การรักษาไว้ซึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกบัข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา 

• การรับรายงานที่เกี่ยวกบัข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา 

• การก าหนดแนวทางปฏิบัติและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาให้แก่ผู้มี

หน้าที่ในการก ากบัดูแลและผู้น า 

• การก าหนดเอกสารหลักฐานในเร่ืองการรับข้อร้องเรียน การสบืสวน และการหาข้อสรุป 

• การแจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียน และ 

• การด าเนินการและก ากบัดูแลการสอบสวนทั้งหมด 

ข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือจากบุคคลภายนอกถือว่าเป็นเร่ืองที่ควรให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก 

โดยปกติควรจะตอบกลับข้อร้องเรียนก่อนว่าได้รับเร่ืองไว้แล้วเพื่อตรวจสอบ และจะได้แจ้งให้ทราบผลอกี

คร้ังหลังการตรวจสอบเสรจ็สิ้น 

ส านักงานควรก าหนดให้มีการจดบันทึกผลที่ได้จากกระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียนและ  

ข้อกล่าวหาพร้อมทั้งวิธกีารจัดการ ซึ่งอาจมีกระบวนการดังนี้  

• ระบุข้อเทจ็จริงของสถานการณ์หลังจากการสมัภาษณ์และ/หรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

• พิจารณาโดยอ้างอิงข้อกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานทางวิชาชีพ และนโยบายของส านักงานว่ามี

ข้อบกพร่องเกดิขึ้นหรือไม่ ลักษณะและขอบเขตของเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นและผลที่ตามมา 

• ปรึกษาหารือกบับุคคลที่เหมาะสมภายในส านักงาน และพิจารณาขอค าปรึกษาด้านกฎหมายตาม

ความเหมาะสม 

• การจัดท ารายงานข้อเทจ็จริงที่พบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และ 

• การตอบกลับผู้ร้องเรียน 

ในกรณีส านักงานขนาดเล็ก อาจจะพิจารณาจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาจัดการข้อร้องเรียนและ  

ข้อกล่าวหา นโยบายที่ก าหนดอาจจะไม่ซับซ้อน เช่น ระบุว่าส านักงานจะพิจารณาเร่ืองร้องเรียนด้วย 

ความรับผิดชอบ มีใจเปิดกว้าง และจะด าเนินการอย่างจริงจัง เหมาะสม รวมทั้งจะพิจารณาใช้ค าปรึกษา

จากฝ่ายกฎหมายในกรณีที่จ าเป็น 
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8.11 ขอ้ก ำหนดของเครือข่ำยหรือบริกำรของเครือข่ำย  

ข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายเป็นเร่ืองใหม่ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ฉบับที่ 1 ซึ่งย่อหน้าที่ ก175 ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ได้ก าหนดตัวอย่างของข้อก าหนด

ของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย 

ในกรณีที่ส านักงานด าเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ส าหรับกรณีที่เหมาะสม ส านักงานต้อง

ท าความเข้าใจ 

ก) ข้อก าหนดที่ก าหนดขึ้ นโดยเครือข่ายเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานรวมถึง

ข้อก าหนดส าหรับส านักงานที่จะน ามาปฏิบัติหรือใช้ทรัพยากรหรือบริการที่ออกแบบหรือจัดหา

ให้โดยเครือข่ายหรือผ่านเครือข่าย (เรียกอกีอย่างหนึ่งว่า ข้อก าหนดของเครือข่าย) 

ข) บริการหรือทรัพยากรใด  ๆ ที่จัดหาให้โดยเครือข่ายที่ส านักงานเลือกที่จะน าไปปฏิบัติหรือใช้ใน

การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ หรือการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

(เรียกอกีอย่างหนึ่งว่า บริการของเครือข่าย) และ 

ค) หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นในการน าข้อก าหนด

ของเครือข่ายมาใช้หรือใช้บริการของเครือข่าย 

ส านักงานยังคงต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจเย่ียง  

ผู้ประกอบวิชาชีพในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ 

ส านักงานต้องไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของเครือข่ายหรือการใช้บริการของเครือข่ายที่เป็น

การฝ่าฝืนข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 โดยย่อหน้าที่ ก176 ของมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ได้ให้ตัวอย่างของความรับผิดชอบของส านักงานในการน าไปปฏิบัติเกี่ยวกบั

ข้อก าหนดเครือข่าย หรือบริการเครือข่าย 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานต้อง 

ก) ประเมินและค านึงถึงข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายว่ามีความเกี่ยวข้องกับและ

ต้องน าไปปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือไม่ รวมถึงน าไปปฏิบัติอย่างไร 

และ 

ข) ประเมินว่าส านักงานต้องปรับเปล่ียนหรือเสริมข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย

เพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือไม่ โดยย่อหน้าที่ ก179 

ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ได้รวมตัวอย่างของข้อก าหนดของเครือข่ายหรือ

บริการเครือข่ายอาจต้องน ามาประยุกต์ 

เครือข่ายต้องปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลในระหว่างส านักงานเครือข่าย ลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของกจิกรรมติดตามผลระหว่างเครือข่าย ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไปในแต่ละปีภายในเครือข่าย 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 35 – 47 ของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 เกี่ยวข้องกบัการติดตามผลและการแก้ไข  
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ส านักงานอาจใช้ผลของกจิกรรมติดตามผลของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกบัระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน และผลของส านักงานเครือข่ายอื่นในการประเมินลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรม

ติดตามผลของส านักงาน 

8.12 กำรประเมนิผลระบบกำรบริหำรคุณภำพ  

 

ภาพที่ 8-10 การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ 

ข้อก าหนดของการประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพและสรุปความมีประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพเป็นเรื่องใหม่ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 

ส านักงานต้องมอบหมายกลุ่มบุคคลผู้ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ

สูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพเพื่อประเมินระบบการบริหารคุณภาพ  ในการประเมินผล กลุ่ม

บุคคลนั้นต้องสรุปว่าวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพบรรลุผลส าเรจ็หรือไม่ 

การประเมินผลเกิดขึ้น ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง และข้อสรุปการประเมินผลเน้นว่าระบบการบริหาร

คุณภาพให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ ในเรื่อง 

• ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยลุล่วงเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพบัญชี และข้อก าหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และงานสอบบัญชี

ได้ถูกปฏบิัติเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดดังกล่าว และ 

• ส านักงานและหุ้นส่วนที่รับผิดชอบการปฏบิัติงานออกรายงานอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แม้ว่าการประเมินผลเน้นสถานการณ์ปัจจุบัน แต่การประเมินผลใช้สารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการของ

ระบบการบริหารคุณภาพที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินว่าระบบการบริหารคุณภาพ

ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ 

การประเมินผลเป็นขั้นตอนภายในส านักงาน ส านักงานไม่จ าเป็นต้องได้มาซึ่งความเชื่อมั่นที่เป็น

อสิระเกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของระบบการบริหารคุณภาพ 

แม้ว่าการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพจะมีผลกระทบต่อการประเมินผลภายในของ

ส านักงานเอง (self-assessment) แต่การประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพเป็นเร่ืองส าคัญใน 

การเสริมสร้างความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ ผลของการประเมินผล
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ของระบบการบริหารคุณภาพอาจบ่งชี้ ว่าผู้น าได้ปฏิบัติความรับผิดชอบส าเรจ็แล้ว ดังนั้นการประเมินผล

ของระบบการบริหารคุณภาพเป็นเรื่องที่จ าเป็นในการปฏบิัติงานการประเมินผลของผู้น า 

แม้ว่าส านักงานมอบหมายเร่ืองการประเมินระบบการบริหารคุณภาพและการสรุปผลให้กับบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบ  

การบริหารคุณภาพ ส านักงานยังมีความรับผิดชอบส าหรับการประเมินและการสรุปผล 

ส านักงานอาจติดตามผลการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพของผู้น าว่าการประเมินผล

ดังกล่าวได้บรรลุข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 หรือไม่ 

ข้อบกพร่องอาจเกิดขึ้นเมื่อการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้ถูกปฏิบัติ หรือถูก

ออกแบบไม่เหมาะสม หรือถูกน าไปปฏบิัติไม่เหมาะสม หรือถูกด าเนินการไม่เหมาะสม ดังนั้นข้อบกพร่อง

ดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 (อ้างองิย่อหน้าที่ 53–54) 

ซึ่งได้ก าหนดว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ

สูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพต้องประเมินระบบการบริหารคุณภาพ (ในนามของส านักง าน)  

ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และปฏบิัติอย่างน้อยเป็นประจ าทุกปี 

การประเมินผลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความ

รับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพต้องสรุปผลในนามของส านักงาน หนึ่งในข้อใดข้อหนึ่ง

ต่อไปนี้   

(ก) ระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ส านักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ 

(ข) ยกเว้นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบที่มีความรุนแรงแต่ไม่มีผลกระทบแผ่กระจายต่อ

การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

ระบบการบริหารคุณภาพข่วยให้ส านักงานมีความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ หรือ 

(ค) ระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้ช่วยให้ส านักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ 

การประเมินผลมีการด าเนินการอย่างไร รวมถึงพิจารณาสารสนเทศอะไรบา้ง 

กลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบ 

การบริหารคุณภาพอาจได้รับการช่วยเหลือโดยผู้อื่นในการปฏบิัติการประเมินผล อย่างไรกต็าม กลุ่มบุคคล

ผู้ได้รับมอบหมายยังคงต้องรับผิดชอบและมีหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับการประเมินผล 

โดยทั่วไป สารสนเทศเกี่ยวกบัการติดตามผลและแก้ไขของส านักงานที่มีการสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคล

ผู้ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดส าหรับระบบการบริหารคุณภาพอาจ

ให้สารสนเทศซึ่งจ าเป็นเกี่ยวกบัหลักเกณฑส์ าหรับการประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ  
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ตัวอย่างการปรับให้เหมาะสมที่แสดงให้เห็นว่าสารสนเทศที่ให้หลักเกณฑ์ส าหรับการประเมินผล

ระบบการบริหารคุณภาพอาจได้รับมาอย่างไร (อ้างองิ TSQM 1.ก189) 

• ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ

และหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 

การติดตามผลและแก้ไข และทราบถึงสารสนเทศที่สนับสนุนการประเมินผลระบบการบริหาร

คุณภาพ 

• ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมาก บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ

และหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพอาจจ าเป็นต้องก าหนด

กระบวนการรวบรวม สรุป และสื่อสารสารสนเทศที่จ าเป็นในการประเมินผลระบบการบริหาร

คุณภาพ 

กลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดส าหรับระบบ 

การบริหารคุณภาพจ าเป็นต้องสรุปผลว่าวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพบรรลุผลส าเรจ็หรือไม่ 

กลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้  

• ความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ระบุได้ และผลกระทบของการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ 

• การแก้ไขได้ถูกออกแบบและน าไปปฏิบัติโดยส านักงานหรือไม่ และการด าเนินการแก้ไขน าไป

ปฏบิัติในช่วงเวลาของการประเมินได้อย่างมีประสทิธผิลหรือไม่ และ 

• ผลกระทบของข้อบกพร่องที่ระบุได้ในระบบการบริหารคุณภาพได้ถูกแก้ไขให้ถูกต้องอย่าง

เหมาะสมหรือไม่ เช่น การกระท าการเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการตอบสนองต่อเร่ืองที่พบ

เกี่ยวกบังานโดยเฉพาะ ได้มีการน าไปปฏบิัติหรือไม่  

ในการพิจารณาว่าการด าเนินการแก้ไขที่ได้ด าเนินการในช่วงเวลาของการประเมินผลมีประสิทธิผล

หรือไม่ กลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดส าหรับระบบ 

การบริหารคุณภาพ อาจจะ  

• ใช้สารสนเทศจากการประเมินผลของการด าเนินการแก้ไขที่เกิดขึ้ นโดยกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับ

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏบิัติการเกี่ยวกบัการติดตามผลและแก้ไขได้ประเมินไว้ 

• พิจารณาสารสนเทศอื่นซี่งอาจมีอยู่เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการด าเนินการแก้ไขที่อยู่

ระหว่างการปฏบิัติ รวมถึงการปฏบิัติชั่วคราว หรือ 

• พิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการแก้ไขที่อาจต้องใช้เวลาในการปฏบิัติ  เช่น  

o ลักษณะข้อบกพร่องที่ระบุได้ และต้นเหตุที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการแก้ไข 

o ความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ระบุได้ 

o ความทนัเวลาในการน าการด าเนินการแก้ไขไปปฏบิัติ และการวางแผนเวลาในการด าเนินการ

แก้ไข และจังหวะเวลาสัมพันธ์กับความเร่งด่วน โดยต้องจัดการข้อบกพร่องที่ระบุได้  และ

ต้นเหตุที่เกี่ยวข้องได้ 
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o ตารางหรือเป้าหมายระหว่างกาลที่คาดไว้ของความมีประสิทธผิลที่บรรลุผลส าเรจ็ 

o ผลกระทบของมาตรการชั่วคราวหรือระหว่างกาล ซึ่งเกิดขึ้ นขณะที่มีการออกแบบและน า  

การด าเนินการแก้ไขไปปฏบิัติอย่างเตม็รูป 

o ส านักงานน าการด าเนินการแก้ไขที่คล้ายคลึงกนัมาปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล 

เมื่อส านักงานออกแบบการด าเนินการแก้ไขและน าไปปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการในช่วงเวลาของ

การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ ในช่วงเวลาหลังจากนั้น ส านักงานต้องประเมินความมี

ประสิทธิผลของการด าเนินการแก้ไขว่าส านักงานน าการด าเนินการแก้ไขมาปฏิบัติเพื่ อจัดการกับ

ข้อบกพร่องที่พบก่อนหน้าอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าการด าเนินการแก้ไขไม่มี

ประสทิธผิล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัจ านวนของปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงส านักงานตอบสนองต่อการด าเนินการแก้ไขที่ไม่

มีประสิทธิผลอย่างไร และความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจกระทบต่อ

การสรุปผลของระบบการบริหารคุณภาพในปีต่อไป 

ส านักงานต้องด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้  หากกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและ

หน้าที่ความรับผิดชอบสงูสุดเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพบรรลุข้อสรุปตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าข้างต้น

ข้อ (ข) หรือ (ค) ในหัวข้อ การประเมินผลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ

และหน้าที่ความรับผิดชอบสงูสดุเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพต้องสรุปผลในนามของส านักงาน 

(ก) ด าเนินการโดยทนัทแีละอย่างเหมาะสม และ 

(ข) สื่อสารไปยัง 

(1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มบุคคลอื่นผู้ ได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมภายในระบบ  

การบริหารคุณภาพที่อยู่ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และ 

(2) กลุ่มบุคคลภายนอกตามนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงาน 

ตวัอย่างที่ 8.12-1 การพิจารณาหนึง่ในขอ้สรุปที่เป็นไปได ้ตวัอย่างเช่น 

• การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของ

ข้อบกพร่อง 

• การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการประเมินว่าการด าเนินการแก้ไขได้ถูก

ออกแบบและถูกน าไปปฏิบัติโดยส านักงานหรือไม่ และการด าเนินการแก้ไขได้มีการด าเนินการ

ในเวลาของการประเมินผลอย่างมีประสทิธผิล 

การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการประเมินว่าผลกระทบของข้อบกพร่องที่ระบุได้

ของระบบการบริหารคุณภาพได้ถูกแก้ไขอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจมีสถานการณ์ที่

ผลกระทบของข้อบกพร่องอาจถูกแก้ไขบางส่วน (เช่น งานสอบบัญชีบางงานมีการแก้ไขแล้ว แต่งาน  

สอบบัญชีอื่นอยู่ระหว่างการแก้ไข) ในบางกรณี ส านักงานต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน

การพิจารณาระดับของผลกระทบของข้อบกพร่องที่ระบุได้ที่มีการแก้ไขแล้ว และมีผลต่อข้อสรุปความมี

ประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพอย่างไร ตัวอย่างเช่น ลักษณะ และผลกระทบของข้อบกพร่อง 

และลักษณะและช่วงเวลาของการด าเนินการแก้ไขที่เกดิขึ้นโดยส านักงานในการแก้ไขข้อบกพร่อง 
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ที่มา: First-Time Implementation Guide, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform 

Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, September 2021 by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

หมำยเหตุ 1 ย่อหนา้ 41 ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที ่1 ก าหนดใหส้ านักงานประเมินความรุนแรงและ 

การแผ่กระจายของขอ้บกพร่องทีพ่บ โดยการสืบสวนหาตน้เหตุของขอ้บกพร่องทีพ่บและการประเมินผลกระทบของ

ขอ้บกพร่องเหล่านั้น ทั้งจากแต่ละเรื่องและจากหลายเรื่องรวมกันที่มีต่อระบบการบริหารคุณภาพ  ภายหลังจาก 

การพิจารณาผลกระทบของขอ้บกพร่องทีพ่บในแต่ละเรื่อง ส านักงานถกูก าหนดใหป้ระเมินความรุนแรงและการแผ่กระจาย

ของข ้อบกพร่องหลายเรื่องรวมกันด้วย ตารางข ้างต้นแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ภายหลังจากส านักงานได้ท า  

การประเมินโดยพิจารณาตามย่อหนา้ 41 ของมาตรฐานการบริหารคณุภาพ ฉบบัที ่1 ตัวอย่างเช่น 

• บรรทดัที ่5 6 และ 7 ของตารางอาจเกีย่วขอ้งเมือ่การประเมินบ่งชี้ขอ้บกพร่องทีพ่บในแต่ละเรือ่งมีความรุนแรง

แต่ไม่แผ่กระจาย หรือขอ้บกพร่องทีพ่บหลายเรือ่งรวมกนัมีความรุนแรงแต่ไม่แผ่กระจาย 

• บรรทัดที่ 8 9 และ 10 ของตารางอาจเกี่ยวขอ้งเมื่อการประเมินบ่งชี้ ขอ้บกพร่องที่พบในแต่ละเรื่องมี 

ความรุนแรงและแผ่กระจาย หรือขอ้บกพร่องทีพ่บหลายเรือ่งรวมกนัมีความรุนแรงและแผ่กระจาย 
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หมำยเหตุ 2 การประเมินว่าผลกระทบดงักล่าวว่าไดถู้กแกไ้ขอย่างเหมาะสมหรือไม่สะทอ้นเรื่องทีม่าตรฐานการบริหาร

คณุภาพ ฉบบัที ่1 ย่อหนา้ที ่45  ก าหนดใหส้ านกังานตอ้งตอบสนองต่อสถานการณเ์มือ่เรือ่งทีพ่บบ่งชี้ว่ามีงานทีมี่การละเวน้

วิธีปฏิบัติทีจ่ าเป็นในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือรายงานทีอ่อกอาจไม่เหมาะสม ตามทีเ่นน้ในย่อหนา้ก่อนหนา้ตาราง  

โดยการใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นในการพิจารณาระดับที่ผลกระทบของขอ้บกพร่องที่พบได้ 

ถกูแกไ้ข และสิ่ งน้ีส่งผลกระทบต่อขอ้สรุปเกีย่วกบัประสิทธิผลของระบบการบริหารคณุภาพอย่างไร 

หมำยเหตุ 3 บรรทัดที ่3 ของตารางอาจเกีย่วขอ้งกบัขอ้บกพร่องทีพ่บทีแ่ต่ละเรื่องมีการแผ่กระจายแต่ไม่รุนแรง หรือ

ขอ้บกพร่องหลายเรื่องรวมกันมีการแผ่กระจายแต่ไม่รุนแรง (โปรดดูหมายเหตุ 1) ในแถวที่เหลืออาจไม่ใช่ปัจจยัที่

เกีย่วขอ้งในการเขียนขอ้สรุปเกีย่วกบัระบบการบริหารคุณภาพ เพราะผลกระทบของขอ้บกพร่องในแต่ละเรือ่งหรือหลาย

เรื่องรวมกนัไม่มีความรุนแรง (ตัวอย่างเช่น ขอ้สรุปตามย่อหนา้ 54(ก) ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที ่1) 

อย่างไรกต็ามในกรณีทีมี่สถานการณเ์มือ่มีขอ้บกพร่องหลายเรือ่งทีส่ านกังานประเมินวา่แต่ละรายการมีการแผ่กระจายแต่

ไม่รุนแรง แต่ประเมินรวมกนัมีความรุนแรงและแผ่กระจาย โดยถา้ขอ้บกพร่องรวมกนัมีความรุนแรงและแผ่กระจาย

ผลลัพธ์ทีเ่ป็นไปได ้อาจเป็นบรรทัดที ่4 8 9 หรือ 10 ของตาราง (เช่น ขอ้สรุปตามย่อหนา้ 54(ก) หรือ 54(ค) ของ

มาตรฐานการบริหารคณุภาพ) 

หมำยเหตุ 4 การใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นในการพิจารณาขอ้สรุปที่เหมาะสมโดยยึดตาม

ขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ ขอ้สรุปที่เหมาะสมในกรณีน้ีขึ้นอยู่กับระดับที่ผลกระทบของขอ้บกพร่องที่พบไดถู้กแกไ้ข  

(ดคู าอธิบายก่อนตารางซึง่ไดอ้ธิบายเกีย่วกบัการใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาระดบัทีผ่ลกระทบของขอ้บกพร่องทีพ่บไดถ้กู

แกไ้ข และปัจจยัทีอ่าจมีผลกระทบต่อดุลยพินิจนัน้) เมือ่การด าเนินการแกไ้ขไดถ้กูออกแบบและน าไปปฏิบติั และน าไป

ปฏิบัติในช่วงเวลาของการประเมินไดอ้ย่างมีประสิทธิผล และส านักงานอยู่ระหว่างกระบวนการแกไ้ขผลกระทบของ

ขอ้บกพร่อง อาจมีสถานการณ์ทีส่ านักงานอาจก าหนดว่าระบบการบริหารคุณภาพช่วยใหส้ านักงานมีความเชือ่มั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวตัถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได ้(เช่นในกรณีทีมี่สถานการณ์ดังกล่าว ผลลัพธ์ที่

เป็นไปไดอ้าจเป็นบรรทดัที ่2 หรือบรรทดัที ่4 ของตารางแทน) 

หมำยเหตุ 5 ย่อหนา้ ก194 ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที ่1 บ่งชี้ว่าส านักงานอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาส าหรบั 

การแกไ้ขขอ้บกพร่องทีพ่บซึง่มีความรุนแรงและแผ่กระจาย ในขณะทีส่ านกังานยงัคงด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทีพ่บนัน้ 

อาจมีสถานการณ์ทีก่ารแผ่กระจายของขอ้บกพร่องทีพ่บอาจถูกท าใหน้อ้ยลง แต่ถกูตัดสินใจว่าขอ้บกพร่องทีพ่บยังคงมี

ความรุนแรง ในกรณีนัน้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายความรับผิดชอบและหนา้ที่ความรับผิดชอบสูงสุด

เกีย่วกับระบบการบริหารคุณภาพอาจสรุปว่าระบบการบริหารคุณภาพช่วยใหส้ านักงานเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า

สามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได ้ยกเวน้เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้บกพร่องทีพ่บดงักล่าวซึง่มีขนาด

รุนแรงแต่ผลกระทบไม่แผ่กระจายในการออกแบบ  การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ  

(ลดความแผ่กระจายเพียงอย่างเดียว)  (ในกรณีดงักล่าว ผลลพัธ์ทีเ่ป็นไปได ้อาจเป็นบรรทดัที ่5 6 หรือ 7 ของตาราง 

ในภายหลงัการประเมินระบบการบริหารคณุภาพ) 

โดยหมายเหตุขอ้ 3 4 และ 5 ไดอ้ธิบายเนน้ย า้กระบวนการประเมินผลระบบการบริหารคณุภาพซึง่เป็นกระบวนการแบบ

พลวตั (dynamic) โดยไดอ้ธิบายความสมัพันธ์ของ การด าเนินการแกไ้ขหรือการประเมินผลกระทบของขอ้บกพร่องต่อ

การประเมินระบบการบริหารคุณภาพ โดยผลลัพธ์ของกระบวนการดังกล่าวในตอนแรกแบบหนึง่ อาจเปลี่ยนไปเป็น 

อีกแบบหนึง่ในกรณีทีส่ถานการณเ์ปลีย่นไป 
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ช่วงเวลาของการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพ และความถีข่องการประเมินผล 

การประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพจะเกดิขึ้น ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง และปฏบิัติอย่างน้อย

เป็นประจ าทุกปี การประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพจะเกิดขึ้ น ณ จุดเวลาใด ขึ้ นอยู่กับ

สถานการณ์ของส านักงาน โดยอาจเกิดขึ้ นในช่วงสิ้นปีของส านักงาน หรือในช่วงเวลาเสร็จสิ้นของรอบ 

การติดตามผลประจ าปี 

ในบางสถานการณ์ ส านักงานหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่  

ความรับผิดชอบสูงสุดส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ อาจประเมินว่า การประเมินผลของระบบ  

การบริหารคุณภาพมีความถี่มากกว่าหนึ่งคร้ังต่อปี ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี ส านักงานมีการเปล่ียนแปลง

จุดเวลาของการประเมินผล เช่น ในกรณีส านักงานมีการเปล่ียนรอบปีบัญชี หรือกรณีส านักงานก าลัง

พิจารณาควบรวมกบัส านักงานอื่น 

การประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพในครั้งแรก 

ส านักงานเร่ิมน าระบบการบริหารคุณภาพมาปฏิบัติในคร้ังแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ในปี

แรกของการน าไปปฏบิัติ ส านักงานอาจมีงานสอบบัญชีที่ปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ที่มี

ผลบังคับใช้อยู่ หรือข้อก าหนดของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ฉบับที่ 1 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ดังนั้น ในปีถัดจากปีแรกของการน าไปปฏิบัติ (หรือปีที่ 2) 

สารสนเทศจากกจิกรรมติดตามผลอาจรวมถึงการผสมของสารสนเทศที่เกดิจาก 

• งานสอบบัญชีที่ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับก่อนที่มีผลบังคับใช้อยู่ และ/หรือเป็นไปตามนโยบาย

และวิธปีฏบิัติของส านักงานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 และ 

• งานสอบบัญชีที่ปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ และ/หรือเป็นไปตามระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน 

ในการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพ ส านักงานอาจพิจารณา ดังต่อไปนี้  

• สารสนเทศจากกิจกรรมติดตามผลที่ออกแบบในการติดตามผลระบบการบริหารคุณภาพ

โดยรวม (กล่าวคือกจิกรรมที่ไม่ได้มุ่งเป้าหมายในระดับงานสอบบัญชี) 

• สารสนเทศจากกิจกรรมติดตามผลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงานสอบบัญชีอย่างละเอียด 

ส านักงานอาจใช้สารสนเทศที่เกิดจากงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับก่อนที่มีผลบังคับใช้อยู่ 

และ/หรือเป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ เดิมของส านักงานในการระบุข้อบกพร่องและ

ประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพ ตัวอย่างเช่น สารสนเทศที่อาจมีไว้ให้ส านักงานเพื่อ

พิจารณา: 

o วิธกีารที่ส านักงานจัดการเร่ืองใหม่ในระบบการบริหารคุณภาพ และ 

o เร่ืองที่ส านักงานจัดการในระบบการบริหารคุณภาพมีความเหมาะสมหรือไม่ 
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การประเมินผลของผูน้ า 

ระบบการบริหารคุณภาพก าหนดให้ส านักงานต้องประเมินผลผู้น าเป็นรอบเวลา ดังนี้  

• บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุด

เกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ และ 

• บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ  

การบริหารคุณภาพ 

ในกรณีส านักงานขนาดเล็ก  สารสนเทศที่ส านักงานใช้เพื่ อน ามาประเมิ นผลผู้ น าในรอบ 

การประเมินผลอาจรวมถึงผลของกิจกรรมติดตามผลของส านักงาน และการประเมินผลของระบบ 

การบริหารคุณภาพ  

ในกรณีส านักงานขนาดใหญ่ ส านักงานอาจมีสารสนเทศเพิ่มเติมจากผลของกิจกรรมติดตามผลของ

ส านักงานในการประเมินผลผู้น าในรอบการประเมินผล 
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ตัวอย่ำงที ่8.12-2 เพือ่ประกอบควำมเขำ้ใจในกำรประเมนิผลระบบกำรบริหำรคุณภำพ 

องคป์ระกอบ

ตาม TSQM 
ขอ้บกพร่องท่ีพบ 

การสรุปของระบบการบริหารคุณภาพ 

ความรุนแรง

ของ

ขอ้บกพร่อง 

ความแผ่

กระจายของ

ขอ้บกพร่อง 

การแกไ้ขไดถู้ก

ออกแบบและน าไป

ปฏิบติัโดยส านกังาน

หรือไม่ และการ

ด าเนินการแกไ้ขน าไป

ปฏิบติัในช่วงเวลาของ

การประเมินไดอ้ย่างมี

ประสิทธิผลหรือไม่ 

ผลกระทบของ

ขอ้บกพร่องท่ีระบุได้

ในระบบการบริหาร

คุณภาพไดถู้กแกไ้ขให้

ถูกตอ้งอย่างเหมาะสม

หรือไม่ 

สรุปผลการประเมิน 

ตอ้งมีการกระท าอ่ืน

ต่อหรือไม่ (ตาม 

TSQM1 ย่อหนา้ 55 

การปฏบิัติงาน การมีส่วนร่วมของ 

Engagement partner  

and EQR ยังไม่

เพียงพอ ซึ่งอาจเป็น

ผลท าให้ 

Engagement partner  

and EQR ก าหนด

ทศิทาง ควบคุมดูแล 

และสอบทานงาน

อย่างไม่เพียงพอ 

มีความรุนแรง  มีความแผ่

กระจาย  

การแก้ไขได้ถูก

ออกแบบและน าไป

ปฏบิัติอย่างทนัเวลา

และมีประสทิธผิล 

ผลกระทบของ

ข้อบกพร่องยังไม่ได้ถูก

แก้ไขอย่างเหมาะสม 

เน่ืองจากส านักงานจะมี

การทบทวนการแบ่ง 

Portfolio ส าหรับการ

ตรวจสอบงบการเงิน

รอบปีบัญชีถัดไปให้แต่

ละ Engagement 

partner และ EQR  

ระบบการบริหาร

คุณภาพไม่ได้ช่วย

ให้ส านักงานมี

ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะ

บรรลุวัตถุประสงค์

ของระบบการ

บริหารคุณภาพได้ 

 

ต้องมีการกระท า

อื่นต่อ  
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8.13 ตัวอย่ำงเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องการติดตามผล มีดังนี้  

ตวัอย่างท่ี 8.13.1 แบบฟอรม์การปฏิบติังานติดตามผล 

ตวัอย่างท่ี 8.13.2 รายงานการติดตามผล 

ตวัอย่างท่ี 8.13.3 นโยบายขอ้รอ้งเรียนและขอ้กล่าวหา 

ตวัอย่างท่ี 8.13.4 การประเมินระบบการบริหารคุณภาพ 
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ตวัอย่างท่ี 8.13.1 แบบฟอรม์การปฏิบติังานติดตามผล 

องคป์ระกอบตาม 

TSQM 

วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ (“QO”) 

ความเสี่ยงดา้นคุณภาพ (“QR”) และ

การตอบสนองในแต่ละองคป์ระกอบ 

การประเมินความครบถว้นและความ

เหมาะสมของ QO QR และ การตอบสนอง

ในแต่ละองคป์ระกอบ 

การประเมินขอ้บกพร่อง

เกี่ยวกบัการก าหนด QO QR 

และการตอบสนอง  

โดยระบุสาเหตุ 

กิจกรรมการติดตามผล 

วตัถุประสงค์

ดา้นคุณภาพ 

ความเสี่ยง

ดา้นคุณภาพ 
การตอบสนอง 

วตัถุประสงค์

ดา้นคุณภาพ 

ความเสี่ยง

ดา้นคุณภาพ 
การตอบสนอง 

การประเมิน

ขอ้บกพร่อง 

การระบุ

สาเหต ุ
กิจกรรม 

ความถีใ่น 

การตรวจสอบ

ระหว่าง

ปฏิบติังาน 

ความถีใ่น 

การตรวจสอบ

เป็นรอบเวลา 

การก ากบัดูแลและ

ผู้น า 

           

ข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณ 

ที่เกี่ยวข้อง 

           

การตอบรับและคงไว้

ซ่ึงความสมัพันธ์กบั

ลูกค้า 

           

การปฏบิัติงาน 
           

ทรัพยากร 
           

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
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ตวัอย่างท่ี 8.13.1 แบบฟอรม์การปฏิบติังานติดตามผล (ต่อ) 

องคป์ระกอบตาม 

TSQM 
เรื่องที่พบ ระบุขอ้บกพร่อง 

การสืบสวนสาเหตุเพือ่ประเมินขอ้บกพร่องที่พบและ 

แกไ้ขขอ้บกพร่องที่พบ การตอบสนองต่อ

ขอ้บกพร่องที่พบ

(กระบวนการแกไ้ข) 

ประเมินการ

ด าเนินการแกไ้ข 
การสื่อสาร 

ติดตามผลภายหลงั 

การแกไ้ข 
สาเหตุของขอ้บกพร่อง 

(Root cause) 

ความรุนแรงของ

ขอ้บกพร่อง 

ความแผ่กระจาย

ของขอ้บกพร่อง 

การก ากบัดูแลและ

ผู้น า 

         

ข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง 

         

การตอบรับและคงไว้

ซ่ึงความสมัพันธ์กบั

ลูกค้า 

         

การปฏบิัติงาน          

ทรัพยากร          

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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ตวัอย่างท่ี 8.13.2 รายงานการติดตามผล 

ค าอธิบาย 

แบบฟอร์มนี้ ใช้ส าหรับรายงานผลการสอบทานในกระบวนการติดตามผล (Monitoring) ตามระบบ 

การควบคุมคุณภาพของส านักงาน 

รายงานการติดตามผล 

ถึง :    (หุ้นส่วนที่รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพส านักงาน) 

สอบทานระหว่าง  :  (วันที่เร่ิมต้น)   และ (วันที่สิ้นสดุ) 

ส าหรบังวด         :  (วันที่เร่ิมต้น)   ถึง  (วันที่สิ้นสดุ) 

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย/ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ รวมทั้ง

การสอบทานนโยบายการบริหารคุณภาพและการสอบทานงานอย่างน้อยหนึ่งงานต่อหุ้นส่วนหนึ่งคน 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และไม่ได้เป็นผู้สอบทานการบริหาร

คุณภาพของงานที่ถูกตรวจสอบ 

ระดบัส านกังาน (Firm level) 

 

วิธีการตรวจสอบ และกิจกรรมการติดตามผลท่ีด าเนินการ 

 

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

 

ขอ้บกพร่องที่ระบุไดจ้ากการติดตามผล การวิเคราะหต์น้เหตุและขอ้เสนอแนะ 

ขอ้บกพร่องที่ระบุได ้ การวิเคราะหต์น้เหตุ ขอ้เสนอแนะ เอกสาร

หลกัฐาน 

    

    

    

 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

302 

 

ตวัอย่างท่ี 8.13.2 รายงานการติดตามผล (ต่อ) 

ระดบังาน (Engagement level) 

 

วิธีการเลือกงานที่ตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ 

 

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

 

รายละเอียดของงานที่เลือกตรวจสอบ 

ชื่อหุน้ส่วน ชื่อลูกคา้ ประเภทของงาน 

(การตรวจสอบ/การสอบทาน/ 

งานให้ความเชื่อมั่นอื่น) 

งบการเงินส าหรบั

ปีสิ้ นสุดวนัที่ 

    

    

    

 

ขอ้บกพร่องที่ระบุไดจ้ากการติดตามผล การวิเคราะหต์น้เหตุและขอ้เสนอแนะ 

ขอ้บกพร่องที่ระบุได ้ การวิเคราะหต์น้เหตุ ขอ้เสนอแนะ เอกสาร

หลกัฐาน 

    

    

    

 

 

ลงชื่อผู้ติดตามผล ................................................... วันที่ ....................................................... 
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ตวัอย่างท่ี 8.13.3 การก าหนดนโยบายขอ้รอ้งเรียนและขอ้กล่าวหา 

ค าอธิบาย 

ส านักงานควรปรับปรุงตัวอย่างนโยบายข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหานี้ ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละ

ส านักงาน 

นโยบายขอ้รอ้งเรียนและขอ้กล่าวหา 

ส านักงานก าหนดให้มีมาตรฐานขั้นสูงในเร่ืองจรรยาบรรณทั้งในส่วนของการประกอบธุรกิจของ

ส านักงานและส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

❖ ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และ 

❖ การปฏบิัติตามระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน  

ดังนั้นส านักงานจึงจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกบัข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหานี้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นแนวทางแก่บุคลากรของส านักงานในการแจ้งประเด็นข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาเมื่อมีข้อกังวล

เกี่ยวกับการกระท าผิดภายในส านักงานที่เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมาย หรือการกระท าผิดทางการเงิน 

หรืออื่นๆ ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากรดังกล่าวแจ้งเร่ืองโดยไม่ต้องกังวล หรือเกรงกลัว ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

❖ การไม่ปฏบิัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

❖ การกระท าที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกบัการปลอมแปลงเอกสารของส านักงาน หรือการจัดท าเอกสาร

อนัเป็นเทจ็ 

❖ การกระท าการหรือมีข้อสงสยัในเรื่องการทุจริต 

❖ การใช้อ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น ซื้ อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทลูกค้า โดย

อาศัยข้อเทจ็จริงของบริษัทที่ได้รับทราบจากการปฏบิัติงานตรวจสอบ (Insider Trading) 

❖ การไม่ปฏบิัติตามระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน 

❖ การมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งมีผลกระทบต่อส านักงาน 

❖ การจงใจปกปิดหรือมีความพยายามที่จะปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ใดๆ ข้างต้น  
 

ในการนี้  ส านักงานได้มอบหมายผู้ที่รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา ได้แก่ 

ชื่อ-นามสกุล...............................................................   ต าแหน่ง...................................................... 

เบอรโ์ทรติดต่อ............................................................ อีเมล.์.......................................................... 
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ตวัอย่างท่ี 8.13.3 การก าหนดนโยบายขอ้รอ้งเรียนและขอ้กล่าวหา (ต่อ) 

บุคลากรของส านักงานที่มีความประสงค์ในการส่งข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหากบัส านักงาน ต้องให้

รายละเอยีดต่างๆ เพื่อใช้ในการประเมินและสบืสวน ดังต่อไปนี้  

❖ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และเบอร์โทรติดต่อ ของผู้ ส่งข้อร้องเรียนและกล่าวหา 

❖ อธิบายลักษณะและสถานการณ์ของข้อร้องเรียนและกล่าวหา  และวันที่เกิดเหตุ ตลอดจน

รายละเอยีดผู้ที่เกี่ยวข้องกบัข้อร้องเรียนและกล่าวหา 

❖ อธบิายผลกระทบของข้อร้องเรียนและกล่าวหา  

❖ ข้อร้องเรียนและกล่าวหานี้ ได้มีการสื่อสารให้บุคคลใดทราบแล้วหรือไม่ และสื่อสารให้กับ

บุคคลใด 

ส านกังานไม่มีบทลงโทษผูที้่รอ้งเรียนโดยบริสุทธ์ิใจ ถึงแมว่้าในที่สุดผลสอบสวนจะสรุปว่าไม่มีมูล

ความผิด ส านกังานจะปกป้องผูที้่รอ้งเรียนโดยบริสุทธ์ิใจ และจะไม่เปิดเผยตวัตนของผูร้อ้งเรียนที่ไม่

ตอ้งการใหเ้ปิดเผยอย่างเด็ดขาด 
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ตวัอย่างท่ี 8.13.4 การประเมินระบบการบริหารคุณภาพ 

องคป์ระกอบ

ตาม TSQM 

ขอ้บกพร่อง

ท่ีพบ 

การสรุปของระบบการบริหารคุณภาพ 

ความรุนแรง

ของ

ขอ้บกพร่อง 

ความแผ่

กระจาย

ของ

ขอ้บกพร่อง 

การแกไ้ขไดถู้กออกแบบและน าไป

ปฏิบติัโดยส านกังานหรือไม่ และการ

ด าเนินการแกไ้ขน าไปปฏิบติัใน

ช่วงเวลาของการประเมินไดอ้ย่างมี

ประสิทธิผลหรือไม่ 

ผลกระทบของขอ้บกพร่องท่ี

ระบุไดใ้นระบบการบริหาร

คุณภาพไดถู้กแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

สรุปผลการประเมิน 

ตอ้งมีการกระท าอ่ืน

ต่อหรือไม่ (ตาม 

TSQM1 ย่อหนา้ 

55) 

การก ากบัดูแล

และผู้น า 
       

ข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง 

       

การตอบรับและ

คงไว้ซ่ึง

ความสมัพันธ์

กบัลูกค้า 

       

การปฏบัิติงาน        

ทรัพยากร        

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 

(เดิมชื่อ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1) 

 

การบริหารคุณภาพส าหรบัส านกังานที่ใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบ 

หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานใหค้วามเชื่อมัน่อื่น 

ตลอดจนบริการเกีย่วเนือ่ง 
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ISQM 1 – การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ หรือการสอบทานงบการเงิน 

หรืองานให้ความเชื่ อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2563 โดย International Auditing and Assurance Standards Board ( IAASB) ของ International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC  ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐาน 

การสอบบัญชีระหว่างประเทศ ได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “Policy 

Statement—Policy for Translating Publications of the International Federation of Accountants”  ข้อความ

ที่ได้รับการอนุมัติในมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ เป็นข้อความที่เผยแพร่โดย IFAC เป็น

ภาษาอังกฤษ  IFAC ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการแปล หรือต่อการกระท าใด ๆ ที่อาจ

ตามมาจากผลดังกล่าว 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISQM 1 - การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ

หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง © 2020 สงวนลิขสิทธิ์

โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 - การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่

ให้บริการด้านการตรวจสอบหรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการ

เกี่ยวเนื่อง © 2021 สงวนลิขสทิธิ์โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้นฉบับ : ISQM 1 (Previously ISQC 1) - Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews 

of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, December 2020  

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้ ใน

ลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกนั 
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 

(เดิมช่ือ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1) 

การบริหารคุณภาพส าหรบัส านกังานที่ใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบ 

หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานใหค้วามเชื่อมัน่อื่นตลอดจนบริการเกีย่วเนือ่ง 

(ถือปฏบิัติตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

สารบญั 

 
ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  1-5 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 6-11 

ขอบเขตการบังคับใช้ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  12 

วนัถือปฏิบติั 13 

วตัถุประสงค ์ 14-15 

ค าจ ากดัความ 16 

ขอ้ก าหนด  

การน าไปปฏบิัติและการปฏบิัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 17-18 

ระบบการบริหารคุณภาพ 19-22 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน 23-27 

การก ากบัดูแลและผู้น า 28 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 29 

การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 30 

การปฏบิัติงาน 31 

ทรัพยากร 32 

สารสนเทศและการสื่อสาร 33 

การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจง 34 

กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 35-47 
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การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ 53-56 

การจัดท าเอกสารหลักฐาน 57-60 

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ก1-ก2 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ก3-ก5 

ขอบเขตการบังคับใช้ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ก6-ก9 

ค าจ ากดัความ ก10-ก28 

การน าไปปฏบิัติและการปฏบิัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ก29 

ระบบการบริหารคุณภาพ ก30-ก38 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน ก39-ก54 

การก ากบัดูแลและผู้น า ก55-ก61 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ก62-ก66 

การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ ก67-ก74 

การปฏบิัติงาน ก75-ก85 

ทรัพยากร ก86-ก108 

สารสนเทศและการสื่อสาร ก109-ก115 

การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจง ก116-ก137 

กระบวนการติดตามผลและแก้ไข ก138-ก174 

ข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย ก175-ก186 

การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ ก187-ก201 
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ 

หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่น ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง ควรอ่านควบคู่กับ

มาตรฐานการสอบบัญชีและข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานใน 

การออกแบบ น าไปปฏิบัติ และด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพส าหรับการตรวจสอบ หรือ 

การสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

2.  การสอบทานคุณภาพงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน และ 

(ก)  มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานใน

การก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการพิจารณางานที่ก าหนดให้ต้องมีการสอบทาน

คุณภาพงาน 

(ข) มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 21 เกี่ยวข้องกบัการแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้สอบทาน

คุณภาพงาน ตลอดจนการปฏบิัติและการจัดท าเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงาน 

3. ประกาศฉบับอื่นที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(ก) เป็นหลักการการปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าส านักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพ หรือข้อก าหนดของประเทศที่ก าหนดให้มีเป็นขั้นต ่า2 และ  

(ข) รวมถึงข้อก าหนดส าหรับผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การบริหารคุณภาพในระดับงาน ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 

(ปรับปรุง) กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการบริหาร

คุณภาพในระดับงานส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของ

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

4.  มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ควรอ่านควบคู่ไปกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพของส านักงานนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2) 

5. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ น ามาใช้กับทุกส านักงานที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหรือ

การสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง (นั่นคือ ส านักงาน

ที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  และ

ระบบการบริหารคุณภาพที่ถูกก าหนดขึ้นตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

เพื่อให้มีความสม ่าเสมอในการปฏบิัติงานทุกด้านของส านักงาน) 

  

 
1
 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 “การสอบทานคุณภาพงาน” 

2
  ดู ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 3 
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ระบบการบริหารคุณภาพของส านกังาน 

6.  ระบบการบริหารคุณภาพเป็นกระบวนการที่ มีความต่อเนื่องและวนซ ้าและตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ให้บริการ ซึ่งระบบการบริหาร

คุณภาพไม่ได้มีลักษณะเป็นขั้นตอน อย่างไรกต็าม วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้กล่าวถึงองค์ประกอบ 8 ประการ ดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3) 

 (ก) กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน 

 (ข) การก ากบัดูแลและผู้น า  

(ค) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

(ง) การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

(จ) การปฏบิัติงาน 

(ฉ) ทรัพยากร 

(ช) สารสนเทศและการสื่อสาร และ 

(ซ) กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

7. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ก าหนดให้ส านักงานใช้วิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงใน 

การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการให้องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ

เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน เพื่อให้ส านักงานสามารถบริหารจัดการคุณภาพของงานที่ปฏิบัติงานได้

อย่างมั่นใจ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก4)  

8.  วิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงได้ถูกแฝงรวมไว้ในข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้  ในเรื่องของ  

(ก) การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ  

ซึ่งส านักงานต้องท าให้บรรลุผล โดยส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามที่

มีการระบุไว้ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  และวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพอื่น

เพิ่มเติมที่ส านักงานเหน็ว่าจ าเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ 

(ข) การระบุและการประเมินความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (อ้างถึงใน

มาตรฐานฉบับนี้ โดยใช้ค าว่า ความเสี่ยงด้านคุณภาพ) ส านักงานต้องระบุและประเมิน 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพเพื่อเป็นเกณฑใ์นการออกแบบและการน าการตอบสนองไปปฏบิัติ 

(ค)  การออกแบบและการน าการตอบสนองไปปฏิบัติเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านคุณภาพ  

โดยลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตในการตอบสนองของส านักงานเพื่อจัดการกบัความเสี่ยง

ด้านคุณภาพ ขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตอบสนองต่อเหตุผลของการประเมินความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพดังกล่าว  
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9. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ก าหนดให้ (อย่างน้อยเป็นประจ าทุกปี) บุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ที่ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหาร

คุณภาพ (ในนามของส านักงาน) ต้องท าการประเมินและสรุปผลว่าระบบการบริหารคุณภาพนั้น 

ส่งผลให้ส านักงานสามารถเชื่ อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าระบบการบริหารคุณภาพบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14(ก) และ 14(ข) ได้หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5) 

การปรบัใหเ้หมาะสม 

10. ในการปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบตามความเสี่ยง ส านักงานต้องค านึงถึง 

(ก) ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน และ 

(ข) ลักษณะและสถานการณ์ของงานที่ให้บริการโดยส านักงาน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการออกแบบระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานอาจแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะความซับซ้อนและความเป็นทางการของระบบ ตัวอย่างเช่น ส านักงานที่มีงานบริการ

หลากหลายประเภทให้แก่หลากหลายกิจการ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะมีแนวโน้มที่ ต้องมีระบบการบริหารคุณภาพที่ซับซ้อน  

เป็นทางการ ตลอดจนมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนที่มากกว่าส านักงานที่ให้บริการเฉพาะการสอบทาน

งบการเงินหรืองานการรวบรวมข้อมูล 

เครือข่ายและผูใ้หบ้ริการ 

11. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ กล่าวถึงความรับผิดชอบของส านักงาน เมื่อส านักงาน 

(ก) อยู่ในเครือข่าย ให้ส านักงานปฏบิัติตามข้อก าหนดของเครือข่ายหรือใช้บริการของเครือข่าย  

ในเรื่องของระบบการบริหารคุณภาพหรือเร่ืองของการปฏบิัติงาน หรือ 

(ข)  ใช้ทรัพยากรจากผู้ให้บริการในเร่ืองของระบบการบริหารคุณภาพหรือเร่ืองของการปฏบิัติงาน 

แม้ว่าส านักงานปฏิบัติตามข้อก าหนดของเครือข่ายหรือใช้บริการของเครือข่าย หรือใช้ทรัพยากร

จากผู้ให้บริการ ให้ถือว่าส านักงานเป็นผู้รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพนั้น 

ขอบเขตการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี  

12. ย่อหน้าที่ 14 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของส านักงานในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้  มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้กล่าวถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6) 

(ก)  ข้อก าหนดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ส านักงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 14 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7) 

(ข) แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่น (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก8) 

(ค) ค าน าซึ่งมีบริบทเกี่ยวกับการท าความเข้าใจมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ อย่าง

เหมาะสม และ 

(ง) ค าจ ากดัความ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9) 
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วนัถือปฏิบติั 

13.  ส านักงานต้องออกแบบและน าระบบการบริหารคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้ ไปปฏบิัติตั้งแต่วันที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 และจะต้องปฏบิัติการประเมินระบบการบริหาร

คุณภาพที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 53-54 ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ภายใน 1 ปี 

วตัถุประสงค ์

14.  วัตถุประสงค์ของส านักงานคือเพื่อออกแบบ น าไปปฏบิัติ และด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ

ส าหรับการตรวจสอบหรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการ

เกี่ยวเนื่องที่ปฏบิัติงานโดยส านักงาน ซึ่งให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า 

(ก) ส านักงานและบุคลากรของส านักงานสามารถบรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

และข้อก าหนดดังกล่าว และ 

(ข) รายงานที่ออกโดยส านักงานหรือผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

15. ความสม ่าเสมอในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียสาธารณะ การออกแบบ 

การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้มีความสม ่าเสมอใน 

การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ส่งผลให้ส านักงานสามารถเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าระบบ 

การบริหารคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14(ก) และ 14(ข) โดยคุณภาพ

งานสามารถบรรลุได้จากการวางแผน การปฏบิัติงาน รวมถึงการรายงานตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานเหล่านั้น

และการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพและใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่เกี่ยวข้องกบัประเภท

ของงาน  

ค าจ ากดัความ 

16.  เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) ข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน (อ้างถึงโดยใช้ค าว่า “ข้อบกพร่อง” 

ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ) ข้อบกพร่องเกิดขึ้นเมื่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10  

ก159-ก160) 

(1) ไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

ระบบการบริหารคุณภาพ 

(2) ไม่ได้ระบุหรือประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพหนึ่ งหรือหลายความเสี่ยง 

อย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11)  
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(3) การตอบสนองหนึ่ งหรือหลายการตอบสนอง ไม่ได้ลดโอกาสในการเกิด 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับต ่ าที่ยอมรับได้ เพราะ 

การตอบสนองดังกล่าวไม่ได้รับการออกแบบหรือน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

หรือไม่ได้น าไปด าเนินการอย่างมีประสทิธผิล หรือ  

(4) อีกแง่มุมหนึ่ งของระบบการบริหารคุณภาพถูกถือว่าไม่มี  หรือไม่ได้ รับ 

การออกแบบหรือน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้น าไปด าเนินการอย่าง 

มีประสิทธิผล เมื่อไม่ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก12) 

(ข) เอกสารหลักฐานของงาน หมายถึง บันทึกของงานที่ท า ผลที่ได้รับ และข้อสรุปของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ (ในบางกรณีใช้ค าว่า “กระดาษท าการ”) 

(ค) ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน3 หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่นที่ส านักงานแต่งตั้งซึ่งเป็น

ผู้ รับผิดชอบงานและผลการปฏิบัติงานนั้น และรับผิดชอบต่อรายงานที่ออกในนามของ

ส านักงาน และในบางสถานการณ์อาจเป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมจากองค์กรวิชาชีพ 

หน่วยงานตามกฎหมาย หรือหน่วยงานก ากบัดูแล 

(ง)  การสอบทานคุณภาพงาน หมายถึง การประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ 

ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้อสรุปที่ได้จากการประเมินดังกล่าว  

ซึ่งด าเนินการโดยผู้สอบทานคุณภาพงานและปฏบิัติเสรจ็สิ้นในหรือก่อนวันที่ในรายงาน 

(จ) ผู้สอบทานคุณภาพงาน หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื่นในส านักงาน หรือบุคคลภายนอกที่

ได้รับการแต่งตั้งโดยส านักงานให้ปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงาน 

(ฉ) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน และบุคคลอื่นใดที่

ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งไม่รวมถึงผู้ เชี่ยวชาญภายนอก 4 และไม่รวมถึงบุคคลในส่วนงาน

ตรวจสอบภายในที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรงในการปฏบิัติงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก13) 

(ช) การตรวจสอบอย่างละเอียดจากภายนอก หมายถึง การตรวจสอบอย่างละเอียดหรือ 

การสืบสวนที่ด าเนินการโดยผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลจากภายนอกเกี่ยวกับระบบ

การบริหารคุณภาพของส านักงานหรืองานที่ให้บริการโดยส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก14) 

(ซ) เร่ืองที่พบ (ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ) หมายถึง สารสนเทศเกี่ยวกับ 

การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพซึ่งเก็บ

รวบรวมจากผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมการควบคุม การตรวจสอบอย่างละเอียดจาก

ภายนอก และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบ่งชี้ ให้เห็นถึงการมีอยู่ของข้อบกพร่อง

หนึ่งหรือหลายข้อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก15-ก17) 

 
3  ในกรณีที่เหมาะสม ให้อ้างองิค าว่า “ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน” และ “หุ้นส่วน” กบัค าที่เหมือนกนัในภาครัฐ 

4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้ เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 6(ก) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า 

“ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี” 
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(ฌ) ส านักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดหรือองค์กร

รูปแบบอื่นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือหน่วยงานเทียบเท่าของภาครัฐ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก18) 

(ญ) กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง กจิการที่มีหุ้น ตราสารทุน หรือตราสารหนี้  

ที่เสนอราคาหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีการซื้ อขายภายใต้ข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เทยีบเท่า 

(ฎ) ส านักงานเครือข่าย หมายถึง ส านักงานหรือองค์กรที่อยู่ในเครือข่ายของส านักงาน 

(ฏ) เครือข่าย หมายถึง โครงสร้างขนาดใหญ่ที่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19) 

(1) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และ 

(2) มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อการแบ่งปันก าไรหรือต้นทุน หรือมีการถือหุ้นร่วมกัน 

การควบคุมหรือการบริหารร่วมกัน มีนโยบายหรือวิธปีฏบิัติในการบริหารคุณภาพ

ร่วมกนั มีกลยุทธ์ทางธุรกจิร่วมกนั มีการใช้ชื่อทางการค้าร่วมกัน หรือมีทรัพยากร

ทางวิชาชีพที่มีนัยส าคัญ 

(ฐ) หุ้นส่วน หมายถึง บุคคลใดผู้มีอ านาจหน้าที่กระท าการผูกพันส านักงานในเร่ืองที่เกี่ยวกบั

การปฏบิัติงานบริการทางวิชาชีพ 

(ฑ) บุคลากร หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานในส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20-ก21) 

(ฒ) ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การน าการฝึกอบรม ความรู้  และประสบการณ์

ที่เกี่ยวข้องในบริบทของมาตรฐานวิชาชีพ มาใช้ในการตัดสนิใจอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การปฏิบัติที่เหมาะสมในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงาน 

(ณ) มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานการปฏบิัติงานที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกบั

การบริหารคุณภาพ การสอบบัญชี การสอบทาน งานบริการให้ความเชื่อมั่นอื่นและ 

งานบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

(ด) วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของ

ระบบการบริหารคุณภาพที่ส านักงานต้องท าให้บรรลุผล  

(ต) ความเสี่ยงด้านคุณภาพ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลว่า  

(1) เกดิขึ้น และ 

(2) ความเสี่ยงนั้นเองหรือร่วมกนักบัความเสี่ยงอื่น ส่งผลกระทบด้านลบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์หนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

(ถ) ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ในบริบทของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ หมายถึง 

ความเชื่อมั่นในระดับสงู แต่ไม่ใช่ความเชื่อมั่นในระดับสงูสดุ 
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(ท) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ใช้กบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการรับงานด้านการตรวจสอบ 

หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่ อง 

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปประกอบด้วยข้อก าหนดตามประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือการสอบทาน 

งบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงข้อก าหนดใน

ประเทศที่มีเป็นการเฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก22-ก24 ก62)  

(ธ) การตอบสนอง (ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ) หมายถึง นโยบายหรือวิธีปฏบิัติ

ที่ส านักงานออกแบบและน าไปปฏิบัติเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านคุณภาพ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก25-ก27 ก50)  

(1) นโยบาย หมายถึง แนวคิดว่าเร่ืองใดควรหรือไม่ควรท าเพื่อจัดการกับความเสี่ยง

ด้านคุณภาพ แนวคิดดังกล่าวอาจเป็นลายลักษณ์อักษร การกล่าวถึงอย่างชัดเจน

โดยการสื่อสาร หรือการแสดงนัยโดยการกระท าและการตัดสนิใจ 

(2) วิธปีฏบิัติ หมายถึง การกระท าเพื่อน านโยบายไปปฏบิัติ 

(น) ผู้ให้บริการ (ในบริบทของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ) หมายถึง บุคคลหรือ

หน่วยงานภายนอกส านักงาน ซึ่งจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในระบบการบริหารคุณภาพหรือ 

ในการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการไม่รวมถึงเครือข่ายของส านักงาน ส านักงานเครือข่ายอื่น 

หรือโครงสร้างหรือองค์กรอื่นที่อยู่ในเครือข่าย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก28 ก105) 

(บ) พนักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพที่มิใช่หุ้นส่วน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ส านักงานว่าจ้าง 

(ป) ระบบการบริหารคุณภาพ หมายถึง ระบบที่ออกแบบ น าไปปฏิบัติ และด าเนินการโดย

ส านักงานเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 

(1)  ส านักงานและบุคลากรของส านักงานบรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

และข้อก าหนดดังกล่าว และ 

(2)  รายงานที่ออกโดยส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมใน

สถานการณ์นั้น 

ขอ้ก าหนด 

การน าไปปฏิบติัและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้ง 

17. ส านักงานต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแต่ละข้อของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  เว้นแต่

ข้อก าหนดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับส านักงานเนื่องจากลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานหรืองานที่

ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก29) 
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18 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดต่อระบบ

การบริหารคุณภาพของส านักงาน และบุคคลหรือก ลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายหน้าที่ 

ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ต้องมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  รวมถึงเนื้ อหาเกี่ยวกับค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและ

ค าอธิบายอื่น เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ และน าข้อก าหนด

ของมาตรฐานฉบับนี้ ไปปฏบิัติอย่างเหมาะสม  

ระบบการบริหารคุณภาพ 

19.  ส านักงานต้องออกแบบ น าไปปฏิบัติ และด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ ในการท าเช่นนั้น 

ส านักงานต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาถึงลักษณะและสถานการณ์ของ

ส านักงานและงานที่ให้บริการ องค์ประกอบเร่ืองการก ากบัดูแลและผู้น าของระบบการบริหารคุณภาพ

เป็นตัวสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการใน

ระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก30-ก31)  

หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ 

20.  ส านักงานต้องมอบหมาย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก32-ก35) 

(ก)  ความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพให้กับ

ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงาน (หรือเทียบเท่า) หรือ

คณะกรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการ (หรือเทยีบเท่า) ตามความเหมาะสม 

(ข)  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏบิัติการเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ 

(ค) หน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับแง่มุมเฉพาะของระบบการบริหารคุณภาพ 

รวมถึง 

(1) การปฏบิัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอสิระ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก36) 

(2) กระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

21.  การมอบหมายหน้าที่ในย่อหน้าที่ 20 ส านักงานต้องก าหนดว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก37) 

(ก)  มีประสบการณ์ ความรู้  อิทธิพล และอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมภายในส านักงาน และมีเวลา

อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก38) 

(ข)  เข้าใจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเข้าใจถึงความรับผิดชอบในการปฏบิัติงานให้ส าเรจ็ 

22.  ส านักงานต้องก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏบิัติการ

ส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ การปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระและกระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไขมีการสื่อสารโดยตรงให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสงูสดุส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ 
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กระบวนการประเมินความเสีย่งของส านกังาน 

23. ส านักงานต้องออกแบบและน ากระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ 

ด้านคุณภาพ ระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ และออกแบบและน าการตอบสนองมาใช้เพื่อ

จัดการกบัความเสี่ยงด้านคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก39-ก41) 

24.  ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับ

นี้  และก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติมหากส านักงานพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก42-ก44) 

25.  ส านักงานต้องระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพเพื่อเป็นเกณฑ์ในการออกแบบและการน า 

การตอบสนองมาปฏบิัติ ในการท าเช่นนั้น ส านักงานต้อง 

(ก)  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการ 

ที่อาจส่งผลกระทบด้านลบกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ รวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก45-ก47) 

(1)  ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานที่เกี่ยวข้องกบั 

ก. ความซับซ้อนและลักษณะการด าเนินการของส านักงาน 

ข.  การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติการ และการกระท าการ กระบวนการ

ทางธุรกจิและรูปแบบธุรกจิของส านักงาน 

ค.  ลักษณะและรูปแบบการบริหารของผู้น า 

ง.  ทรัพยากรของส านักงาน รวมถึงทรัพยากรที่ได้จากผู้ให้บริการ 

จ. กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานวิชาชีพและสภาพแวดล้อมที่ส านักงาน

ด าเนินการ และ 

ฉ. ในกรณีของส านักงานที่อยู่ในเครือข่าย ลักษณะและขอบเขตของข้อก าหนด

เครือข่ายและผู้ให้บริการของเครือข่าย ถ้าม ี

(2)  ลักษณะและสถานการณ์ของงานที่ปฏบิัติงานโดยส านักงานที่เกี่ยวข้องกบั 

ก.  ประเภทของงานที่ปฏบิัติงานโดยส านักงานและรายงานที่เผยแพร่ และ 

ข.  ประเภทของกจิการที่รับผิดชอบงานดังกล่าว 

(ข) ค านึงถึงวิธีการ และระดับของสภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่

กระท าการในย่อหน้าที่ 25(ก) ที่อาจส่งผลในทางลบกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก48) 
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26.  ส านักงานต้องออกแบบและน าการตอบสนองมาปฏิบัติเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านคุณภาพ  

โดยพิจารณาและตอบสนองจากเหตุผลของการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ การตอบสนองของ

ส านักงานต้องรวมถึงการตอบสนองที่ระบุในย่อหน้าที่ 34 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก49-ก51) 

27.  ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ออกแบบเพื่อระบุสารสนเทศที่บ่งชี้ ถึงวัตถุประสงค์ 

ด้านคุณภาพเพิ่มเติม หรือเพิ่มหรือแก้ไขความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือการตอบสนอง ซึ่งจ าเป็น

เนื่องจากการเปล่ียนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานหรืองานที่ให้บริการ  หากมี 

การระบุสารสนเทศดังกล่าว ส านักงานต้องพิจารณาถึงสารสนเทศและความเหมาะสม (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก52-ก53)  

(ก)  ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติม หรือปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

เพิ่มเติมที่ก าหนดไว้แล้วโดยส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก54) 

(ข) ระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือ

ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพใหม่ หรือ 

(ค) ออกแบบและน าการตอบสนองเพิ่มเติมมาปฏบิัติ หรือปรับเปล่ียนการตอบสนอง 

การก ากบัดูแลและผูน้ า 

28.  ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ ที่กล่าวถึงการก ากับดูแลและผู้น าของ

ส านักงาน ซึ่งก าหนดสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ 

(ก) ส านักงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพผ่านทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในส านักงาน 

โดยการรับรู้และเสริมสร้างความส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก55-ก56) 

(1) หน้าที่ของส านักงานในการให้บริการต่อส่วนได้เสียสาธารณะด้วยการปฏิบัติงาน

ให้มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ 

(2) ความส าคัญของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณค่าและทศันคติทางวิชาชีพ 

(3) หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนส าหรับคุณภาพเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน

หรือกจิกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพและพฤติกรรมที่คาดหวัง และ 

(4) ความส าคัญของคุณภาพในการตัดสินใจและการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ของ

ส านักงาน รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญด้านการเงินและด้านการด าเนินงาน 

(ข) ผู้น ามีหน้าที่ความรับผิดชอบและความรับผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก57) 

(ค) ผู้น าแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพผ่านการกระท าและพฤติกรรม (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก58)  

(ง) โครงสร้างองค์กรและการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม 

เพื่อสนับสนุนการออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ

ของส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก32 ก33 ก35 ก59)  
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(จ) การวางแผนความต้องการทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรที่ได้รับ 

จัดสรร หรือมอบหมายทรัพยากรในลักษณะที่ช่วยสนับสนุนความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของ

ส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก60-ก61)  

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้ง 

29. ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ ที่กล่าวถึงการบรรลุความรับผิดชอบตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก62-ก64 ก66) 

(ก) ส านักงานและบุคลากรของส านักงาน 

(1)  มีความเข้าใจข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานและงานของ

ส านักงานต้องกระท าตาม และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก22 ก24) 

(2)  บรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  

โดยส านักงานและงานของส านักงานต้องกระท าตาม 

(ข)  บุคคลอื่น รวมถึงเครือข่าย ส านักงานเครือข่าย บุคคลในเครือข่ายหรือเครือข่ายส านักงาน 

หรือผู้ให้บริการ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงาน

และงานของส านักงานต้องกระท าตาม 

(1)  มีความเข้าใจข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก22  

ก24 ก65) 

(2) บรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

การตอบรบัและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานที่มีลกัษณะเฉพาะ 

30. ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ ที่กล่าวถึงการตอบรับและการคงไว้ซึ่ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

(ก) ส านักงานต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการพิจารณาการตอบรับงานหรือคงไว้ซึ่ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าหรืองานที่มีลักษณะเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กบั 

(1)  สารสนเทศที่ได้รับเกี่ยวกับลักษณะและสถานการณ์ของงาน และความซื่อสัตย์ 

และคุณค่าทางจริยธรรมของลูกค้า (รวมถึงผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล 

หากเหมาะสม) ว่ามีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการตัดสินใจเหล่านั้น และ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก67-ก71) 

(2)  ความสามารถของส านักงานที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนด

ทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก72) 
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(ข) การจัดล าดับความส าคัญด้านการเงินและด้านการด าเนินงานของส านักงานไม่น าไปสู่ 

การตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมว่าจะตอบรับงานหรือคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่มี

ลักษณะเฉพาะหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก73-ก74) 

การปฏิบติังาน 

31. ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ที่กล่าวถึงการปฏบิัติงานเชิงคุณภาพ 

(ก)  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจและบรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับงาน รวมถึง

ในกรณีที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานใน 

การบริหาร และการบรรลุด้านคุณภาพของงาน และการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมตลอดทั้งงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก75) 

(ข)  ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุมดูแลกลุ่ม

ผู้ ปฏิบัติงานและการสอบทานงานที่ ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ขึ้ นอยู่กับลักษณะและ

สถานการณ์ของงานและทรัพยากรที่ได้รับมอบหมายหรือจัดหาให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

และงานที่ได้ปฏิบัติโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่าก าหนดแนวทาง 

ควบคุมดูแล และสอบทานงานสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก76-ก77) 

(ค) กลุ่มผู้ปฏบิัติงานใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม และใช้การสงัเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่เกี่ยวข้องกบัประเภทของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก78) 

(ง)  ได้จัดให้มีการปรึกษาหารือในเร่ืองที่ยากหรือที่ น่าจะมีข้อโต้แย้ง และการน าข้อสรุปที่ 

ตกลงกนัไปปฏบิัติ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก79-ก81) 

(จ)  ส านักงานให้ความสนใจและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับผู้สอบทานคุณภาพงานหรือกลุ่มบุคคลที่

ปฏบิัติงานกจิกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก82) 

(ฉ) รวบรวมเอกสารหลักฐานของงานอย่างทนัเวลาภายหลังวันที่ในรายงาน และจัดเกบ็อย่าง

เหมาะสม และเกบ็รักษาเพื่อบรรลุความต้องการของส านักงานและปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก83-ก85) 

ทรพัยากร 

32.  ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ ที่กล่าวถึงการได้รับ การพัฒนา การใช้  

การด ารงไว้ การจัดสรร และการมอบหมายทรัพยากรอย่างทันเวลาเพื่อสนับสนุนการออกแบบ  

การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก86-ก87) 
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ทรพัยากรบุคคล 

(ก)  ว่าจ้าง พัฒนาและรักษาบุคลากรไว้ และให้มีทักษะความรู้ และความสามารถที่จะ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก88-ก90) 

(1)  ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กบังานที่ส านักงานปฏบิัติ หรือ 

(2)  ท ากิจกรรมหรืองานที่รับผิดชอบให้บรรลุตามการด าเนินงานของระบบการบริหาร

คุณภาพของส านักงาน 

(ข)  บุคลากรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพผ่านการกระท าและพฤติกรรม พัฒนา และ

รักษาทักษะความรู้ ไว้อย่างเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบหรือรับรู้ อย่าง

ทนัเวลา ผ่านการประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่งและสิ่งจูงใจอื่น (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก91-ก93) 

(ค)  กลุ่มบุคคลที่มาจากแหล่งภายนอก (เช่น เครือข่าย ส านักงานเครือข่ายอื่น หรือผู้ให้บริการ) 

เมื่อส านักงานไม่มีบุคลากรเพียงพอหรือเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงานหรือการปฏบิัติงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก94) 

(ง)  มอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงาน รวมถึงผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานที่มีทกัษะ

ความรู้ และความสามารถอย่างเหมาะสม รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติงานที่มี

คุณภาพอย่างสม ่าเสมอ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก88-ก89 ก95-ก97) 

(จ)  มอบหมายกลุ่มบุคคลให้ท ากิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพซึ่งเป็นผู้ที่มีทกัษะความรู้

และความสามารถอย่างเหมาะสม รวมถึงเวลาที่เพียงพอเพื่อปฏบิัติกจิกรรมดังกล่าว  

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี 

(ฉ)  ได้รับหรือพัฒนา น าไปปฏิบัติ บ ารุงรักษาไว้ และใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและการปฏิบัติงาน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก98-ก101 ก104) 

ทรพัยากรทางปัญญา 

(ช)  ได้รับหรือพัฒนา น าไปปฏิบัติ บ ารุงรักษาไว้ และใช้ทรัพยากรทางปัญญาที่เหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและการปฏิบัติงาน 

ให้มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ และทรัพยากรทางปัญญาเหล่านั้นสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก102-ก104) 

ผูใ้หบ้ริการ 

(ซ)  ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางเทคโนโลยี หรือทรัพยากรทางปัญญาจากผู้ให้บริการมีความ

เหมาะสมส าหรับการใช้ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและในการปฏิบัติงาน โดย

ค านึงถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในย่อหน้าที่  32 (ง) (จ) (ฉ) (ช) (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก105-ก108) 
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สารสนเทศและการสือ่สาร 

33. ส านักงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ ที่กล่าวถึงการได้รับ การผลิต หรือการใช้

สารสนเทศเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ และการสื่อสารสารสนเทศภายในส านักงานและกลุ่ม

บุคคลภายนอกอย่างทันเวลา เพื่อช่วยการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการระบบ 

การบริหารคุณภาพได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก109) 

(ก) ระบบสารสนเทศระบุ ได้มา ประมวลผลและเกบ็รักษาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ 

เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ ไม่ว่าจะมาจากแหล่งภายในหรือภายนอก (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก110-ก111) 

(ข) วัฒนธรรมของส านักงานรับรู้ และเสริมสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน 

การแลกเปลี่ยนสารสนเทศกบัส านักงานและกบับุคลากรอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก112) 

(ค) แลกเปล่ียนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้กบัส านักงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานรวมถึง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก112) 

(1)  สื่อสารสารสนเทศไปยังบุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะ ระยะเวลา 

และขอบเขตของสารสนเทศมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนพวกเขาให้ม ี

ความเข้าใจและปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเกี่ยวกับการท ากิจกรรมภายใน

ระบบการบริหารคุณภาพหรือการปฏบิัติงาน และ 

(2)  บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสื่อสารสารสนเทศไปยังส านักงานเมื่อท ากิจกรรม

ภายในระบบการบริหารคุณภาพหรือการปฏบิัติงาน 

(ง) สื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือไปยังบุคคลภายนอก รวมถึง 

(1)  ส านักงานสื่อสารสารสนเทศไปหรือภายในเครือข่ายของส านักงานหรือผู้ให้บริการ 

(ถ้ามี) เพื่อสนับสนุนเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเพื่อบรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของตนเกี่ยวกบัข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายหรือทรัพยากรที่

ได้รับจากเครือข่ายหรือผู้ให้บริการ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก113) 

(2)  สื่อสารสารสนเทศไปภายนอกเมื่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ

ก าหนด หรือเพื่อสนับสนุนกลุ่มบุคคลภายนอกในการท าความเข้าใจระบบ 

การบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก114-ก115) 

การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจง 

34.  ในการออกแบบและการน าการตอบสนองไปปฏิบัติตามย่อหน้าที่  26 ส านักงานต้องรวม 

การตอบสนองต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก116) 

(ก)  ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติส าหรับ 
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(1)  การระบุ การประเมินผล และกล่าวถึงอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก117) 

(2) การระบุ การสื่อสาร การประเมินผล และการรายงานเร่ืองการละเมิดใด ๆ ที่

เกี่ยวกับข้อก าหนดทางจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องและ  การตอบสนองอย่าง

เหมาะสมต่อสาเหตุและผลที่ เกิดขึ้ นจากการละเมิดอย่างทันเวลา (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก118-ก119) 

(ข)  ส านักงานขอเอกสารยืนยันการปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองความเป็นอิสระอย่างน้อยเป็น

ประจ าทุกปีจากบุคลากรทั้งหมดตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น

อสิระ 

(ค)  ส านักงานก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติส าหรับการรับ การสืบสวน และการแก้ไข 

ข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาเกี่ยวกบัความล้มเหลวในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือการไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย

หรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้ของส านักงานตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก120-ก121) 

(ง) ส านักงานก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่กล่าวถึงสถานการณ์เมื่อ 

(1)  ส านักงานตระหนักถึงสารสนเทศที่ได้รับภายหลังการตอบรับงานหรือการคงไว้ซึ่ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่มีลักษณะเฉพาะที่ อาจเป็นเหตุให้ปฏิเสธ

ความสมัพันธก์บัลูกค้าหรืองานที่มีลักษณะเฉพาะ ในกรณีที่ทราบสารสนเทศก่อน

การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กบัลูกค้าหรืองานที่มีลักษณะเฉพาะ 

หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก122-ก123) 

(2)  ส านักงานมีภาระผูกพันด้วยกฎหมายหรือข้อบังคับในการตอบรับความสัมพันธ์

กบัลูกค้าหรืองานที่มีลักษณะเฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก123) 

(จ) ส านักงานก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก124-ก126) 

(1)  ก าหนดให้มีการสื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ก ากับดูแล เมื่ อปฏิบัติงานตรวจสอบ 

งบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับระบบของ 

การบริหารคุณภาพว่าจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ 

อย่างสม ่าเสมอได้อย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก127-ก129) 

(2)  กล่าวถึงเม่ือมีความเหมาะสมอย่างอื่นที่จะสื่อสารกบักลุ่มบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก130) 

(3)  กล่าวถึงสารสนเทศที่ถูกจัดเตรียมเมื่อมีการติดต่อสื่อสารภายนอกตามย่อหน้าที่ 

34(จ)(1) และ 34(จ)(2) รวมถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต และ 

ความเหมาะสมในรูปแบบของการสื่อสาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก131-ก132) 
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(ฉ) ส านักงานก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏบิัติที่กล่าวถึงการสอบทานคุณภาพงานตามมาตรฐาน

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 และก าหนดให้มีการสอบทานคุณภาพงานส าหรับ 

(1)  การตรวจสอบงบการเงินของกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(2)  งานตรวจสอบหรืองานอื่นที่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้มีการสอบทาน

คุณภาพงาน และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก133) 

(3)  งานตรวจสอบหรืองานอื่นที่ส านักงานพิจารณาว่าการสอบทานคุณภาพงาน เป็น

การตอบสนองที่ เหมาะสมเพื่ อจัดการความเสี่ ยงด้านคุณภาพหนึ่ งหรือ 

หลายความเสี่ยง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก134-ก137) 

กระบวนการติดตามผลและแกไ้ข 

35. ส านักงานต้องก าหนดกระบวนการติดตามผลและแก้ไขเพื่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก138) 

(ก) ให้มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง น่าเชื่อถือ และทนัเวลา เกี่ยวกบัการออกแบบ การน าไปปฏบิัติ 

และการด าเนินการในองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 

(ข) ตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้อบกพร่องที่พบจนกระทั่งข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไข

อย่างทนัเวลา 

การออกแบบและการปฏิบติักิจกรรมการติดตามผล 

36. ส านักงานต้องออกแบบและปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผลเพื่อเป็นเกณฑใ์นการระบุข้อบกพร่อง 

37. ในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผล ส านักงานต้องค านึงถึง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก139-ก142) 

(ก) เหตุผลที่ท าให้ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

(ข) การออกแบบการตอบสนอง 

(ค) การออกแบบของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงานและกระบวนการติดตามผล

และแก้ไข (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก143-ก144) 

(ง) การเปล่ียนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก145) 

(จ) ผลของกิจกรรมการติดตามผลในคร้ังก่อน ซึ่งกิจกรรมการติดตามผลในคร้ังก่อนยังคง

เกี่ยวข้องกับการประเมินระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน และการด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องที่พบในคร้ังก่อนมีประสทิธผิลหรือไม่ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก146-ก147) 

(ฉ) สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอื่น รวมถึงข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความล้มเหลวใน 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

หรือการไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ส านักงานก าหนดไว้ตามมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพฉบับนี้  สารสนเทศจากการตรวจสอบอย่างละเอียดจากภายนอก และ

สารสนเทศจากผู้ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก148-ก150) 
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38. ส านักงานต้องรวมถึงการตรวจสอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในกิจกรรมการติดตามผลและต้อง

ก าหนดการเลือกงานและผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ในการท าเช่นนั้นส านักงานต้อง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก141 ก151-ก154) 

(ก) ค านึงถึงปัจจัยในย่อหน้าที่ 37  

(ข) พิจารณาลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลอื่นที่ปฏิบัติโดย

ส านักงาน และงานและผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานที่ต้องกระท าตามกิจกรรมการติดตามผล

ดังกล่าว และ 

(ค) เลือกงานที่เสรจ็สมบูรณ์แล้วอย่างน้อยหนึ่งงานของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานแต่ละคน 

ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยส านักงาน 

39. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ 

(ก) ก าหนดให้กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลต้องมีทกัษะความรู้และความสามารถ 

รวมถึงมีเวลาที่เพียงพอที่จะปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผลได้อย่างมีประสทิธผิล และ 

(ข) กล่าวถึงความเที่ยงธรรมของกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผล นโยบายหรือ 

วิธีปฏิบัติดังกล่าวต้องห้ามไม่ให้สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงาน

ท าหน้าที่ในการตรวจสอบงานนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก155-ก156) 

การประเมินเรือ่งทีพ่บและการระบุขอ้บกพร่อง 

40. ส านักงานต้องประเมินเร่ืองที่พบเพื่อพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องอยู่หรือไม่ รวมถึงในกระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไข (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก157-ก162)  

การประเมินขอ้บกพร่องทีพ่บ 

41. ส านักงานต้องประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่พบ โดย (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก161 ก163-ก164) 

(ก) การสืบสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่พบ ในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการสืบสวนหาต้นเหตุ ส านักงานต้องค านึงถึงลักษณะของ

ข้อบกพร่องที่พบและความรุนแรงที่อาจเกดิขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก165-ก169) 

(ข) การประเมินผลกระทบของข้อบกพร่องที่พบ ทั้งจากแต่ละเรื่องและจากหลายเร่ืองรวมกัน 

ที่มีต่อระบบการบริหารคุณภาพ 

การตอบสนองต่อขอ้บกพร่องทีพ่บ 

42. ส านักงานต้องออกแบบและน าการด าเนินการแก้ไขไปปฏิบัติเพื่อจัดการข้อบกพร่องที่พบเพื่อ

ตอบสนองต่อผลที่ได้จากการวิเคราะห์ต้นเหตุ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก170-ก172) 
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43. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏบิัติการเกี่ยวกบัการติดตามผล

และแก้ไขต้องประเมินว่าการด าเนินการแก้ไข 

(ก) ถูกออกแบบขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อจัดการกับข้อบกพร่องที่พบและต้นเหตุที่เกี่ยวข้อง และ

พิจารณาว่าได้มีการน าการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวมาปฏบิัติแล้ว และ 

(ข) ถูกน ามาปฏบิัติเพื่อจัดการกบัข้อบกพร่องที่พบก่อนหน้านี้ อย่างมีประสทิธผิล 

44.  หากการประเมินบ่งชี้ ว่าการด าเนินการแก้ไขไม่มีการออกแบบและน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

หรือไม่มีประสิทธิผล บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับการกระบวนการติดตามผลและแก้ไขต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อ

ก าหนดว่าได้ปรับเปลี่ยนการด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและมีประสทิธผิลแล้ว 

เร่ืองที่พบเกี่ยวกบังานโดยเฉพาะ 

45. ส านักงานต้องตอบสนองต่อสถานการณ์เมื่อเร่ืองที่พบบ่งชี้ ว่ามีงานที่มกีารละเว้นวิธปีฏบิัติที่จ าเป็นใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน หรือรายงานที่ออกอาจไม่เหมาะสม การตอบสนองของส านักงานต้องรวมถึง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก173) 

(ก) การด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทาง

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ 

(ข) เมื่อพิจารณาว่ารายงานไม่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงผลกระทบและด าเนินการอย่าง

เหมาะสม รวมถึงพิจารณาว่าจะขอค าแนะน าทางกฎหมายหรือไม่ 

การสือ่สารอย่างต่อเนือ่งเกีย่วกบัการติดตามผลและแกไ้ข 

46. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ ยวกับ

กระบวนการติดตามผลและแก้ไขต้องสื่อสารอย่างทันเวลาไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ 

และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ

การบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก174) 

(ก) รายละเอยีดของกจิกรรมการติดตามผลที่ท า 

(ข) ข้อบกพร่องที่พบ รวมถึงความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องดังกล่าว และ 

(ค) การด าเนินการแก้ไขเพื่อจัดการกบัข้อบกพร่องที่พบ 

47. ส านักงานต้องสื่อสารเร่ืองที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 46 ไปยังกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและกลุ่มบุคคลอื่นผู้ได้รับ

มอบหมายให้ท ากิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นด าเนินการโดยทนัที

และอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

 

 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 329 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 

ขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย 

48. ในกรณีที่ส านักงานด าเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ในกรณีที่เหมาะสม ส านักงานต้องท า

ความเข้าใจ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19 ก175) 

(ก) ข้อก าหนดที่ก าหนดขึ้ นโดยเครือข่ายเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

รวมถึงข้อก าหนดส าหรับส านักงานที่จะน ามาปฏิบัติหรือใช้ทรัพยากรหรือบริการที่

ออกแบบหรือจัดหาให้โดยเครือข่ายหรือผ่านเครือข่าย (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อก าหนด

ของเครือข่าย) 

(ข) บริการหรือทรัพยากรใด ๆ ที่จัดหาให้โดยเครือข่ายที่ส านักงานเลือกที่จะน าไปปฏบิัติหรือ

ใช้ในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ หรือการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน (เรียกอกีอย่างหนึ่งว่า บริการของเครือข่าย) และ 

(ค) หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นในการน า

ข้อก าหนดของเครือข่ายมาใช้หรือใช้บริการของเครือข่าย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก176) 

ส านักงานยังคงต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพในการออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ 

ส านักงานต้องไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของเครือข่ายหรือการใช้บริการของ

เครือข่ายที่เป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก177) 

49. ในการท าความเข้าใจที่ปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 48 ส านักงานต้อง 

(ก) ประเมินและค านึงถึงข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายว่ามีความเกี่ยวข้องกับ

และต้องน าไปปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือไม่ รวมถึงน าไปปฏิบัติ

อย่างไร และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก178) 

(ข) ประเมินว่าส านักงานต้องปรับเปล่ียนหรือเสริมข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่ายเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือไม่ (อ้าง

ถึงย่อหน้าที่ ก179-ก180)  

กิจกรรมการติดตามผลเกีย่วกบัระบบการบริหารคณุภาพของส านกังานทีป่ฏิบติัโดยเครือข่าย 

50. ในสถานการณ์ที่เครือข่ายเป็นผู้ปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผลที่เกี่ยวข้องกบัระบบการบริหารคุณภาพ

ของส านักงาน ส านักงานต้อง 

(ก) พิจารณาผลกระทบของกิจกรรมการติดตามผลที่ท าโดยเครือข่ายที่มีต่อลักษณะ ระยะเวลา 

และขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผลของส านักงานที่ท าตามย่อหน้าที่ 36-38 

(ข) พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานเกี่ยวกับกิจกรรมการติดตามผลดังกล่าว 

รวมถึงการด าเนินการที่เกี่ยวข้องใด ๆ โดยส านักงาน และ 

(ค) ได้รับผลของกิจกรรมการติดตามผลจากเครือข่ายอย่างทันเวลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

การประเมินเรื่องที่พบและการระบุข้อบกพร่องในย่อหน้าที่ 40 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก181) 
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กิจกรรมการติดตามผลทีป่ฏิบติัโดยเครือข่ายผ่านส านกังานเครือข่าย 

51. ส านักงานต้อง 

(ก) ท าความเข้าใจขอบเขตโดยรวมของกิจกรรมการติดตามผลที่ปฏิบัติโดยเครือข่ายผ่าน

ส านักงานเครือข่าย รวมถึงกิจกรรมการติดตามผลที่ก าหนดข้อก าหนดของเครือข่ายว่ามี 

การน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมผ่านส านักงานเครือข่าย และวิธีการที่เครือข่ายสื่อสารผลของ

กจิกรรมการติดตามผลให้แก่ส านักงาน  

(ข) ได้รับสารสนเทศจากเครือข่ายอย่างน้อยเป็นประจ าทุกปีเกี่ยวกับผลลัพธ์โดยรวมของ

กจิกรรมการติดตามผลผ่านส านักงานเครือข่าย (หากม)ี และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก182-ก184) 

(1) สื่อสารสารสนเทศดังกล่าวไปยังกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มบุคคลอื่นที่ได้รับ

มอบหมายให้ท ากิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพ (หากเหมาะสม)  

เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นด าเนินการโดยทนัทแีละอย่างเหมาะสมตามความรับผิดชอบ

ของตน และ 

(2) พิจารณาผลกระทบของสารสนเทศที่มีต่อระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

ขอ้บกพร่องในขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีพ่บโดยส านกังาน 

52 หากส านักงานพบข้อบกพร่องในข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย ส านักงานต้อง  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก185) 

(ก)  สื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบัข้อบกพร่องที่พบไปยังเครือข่าย และ 

(ข) ตามย่อหน้าที่ 42 ออกแบบและน าการด าเนินการแก้ไขไปปฏบิัติเพื่อจัดการกบัผลกระทบ

ของข้อบกพร่องที่พบในข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก186) 

การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ 

53.  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุด

เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพต้องประเมินระบบการบริหารคุณภาพ (ในนามของส านักงาน) 

การประเมินผลต้องปฏิบัติ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และปฏิบัติอย่างน้อยเป็นประจ าทุกปี (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก187-ก189) 

54.  การประเมินผลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพต้องสรุปผลในนามของส านักงาน หนึ่งใน

ข้อต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก190 ก195) 

(ก)  ระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ส านักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก191) 
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(ข)  ยกเว้นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบที่มีความรุนแรงแต่ไม่มีผลกระทบแผ่กระจาย

ต่อการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน ระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ส านักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า

จะบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก192) 

(ค)  ระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้ช่วยให้ส านักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะ

บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก192-ก194) 

55. หากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุด

เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพบรรลุข้อสรุปตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 54(ข) หรือ 54(ค) 

ส านักงานต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก196) 

(ก)  ด าเนินการโดยทนัทแีละอย่างเหมาะสม และ  

(ข)  สื่อสารไปยัง 

(1)  กลุ่มผู้ปฏบิัติงานและกลุ่มบุคคลอื่นผู้ได้รับมอบหมายให้ท ากจิกรรมภายในระบบ

การบริหารคุณภาพที่อยู่ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก197) 

(2)  กลุ่มบุคคลภายนอกตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานตามที่ก าหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 34(จ) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก198) 

56.  ส านักงานต้องปฏิบัติการประเมินผลงานการปฏิบัติงานเป็นระยะส าหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ผู้ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหาร

คุณภาพและบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการ

เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ในการท าเช่นนั้นส านักงานต้องค านึงถึงการประเมินผลของ

ระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก199-ก201) 

การจัดท าเอกสารหลกัฐาน 

57. ส านักงานต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานที่เพียงพอที่จะ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก202-ก204) 

(ก) สนับสนุนความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึง

ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการบริหารคุณภาพและการปฏบิัติงาน 

(ข) สนับสนุนการน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการในการตอบสนองอย่างสม ่าเสมอ และ 

(ค) ให้หลักฐานเกี่ยวกับการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในการตอบสนอง

เพื่อสนับสนุนการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ผู้ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบ 

การบริหารคุณภาพ 
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58. ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ส านักงานต้องรวมถึง 

(ก) การระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ด้านปฏบิัติการเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ 

(ข) วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและความเสี่ยงด้านคุณภาพของส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก205) 

(ค) รายละเอียดของการตอบสนองของส านักงานว่ามีการจัดการกับความเสี่ยงด้านคุณภาพ

อย่างไร 

(ง) เกี่ยวกบักระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

(1) หลักฐานเกี่ยวกบักจิกรรมการติดตามผลที่ปฏบิัติ 

(2) การประเมินผลของเร่ืองที่พบและข้อบกพร่องที่พบและต้นเหตุที่เกี่ยวข้อง  

(3) การด าเนินการแก้ไขเพื่อจัดการกบัข้อบกพร่องที่พบและการประเมินการออกแบบ

และการน าการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวไปปฏบิัติ และ 

(4) การสื่อสารเกี่ยวกบัการติดตามผลและแก้ไข และ 

(จ) เกณฑใ์นการได้มาซึ่งข้อสรุปตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 54  

59. ส านักงานต้องบันทึกเร่ืองที่กล่าวในย่อหน้าที่ 58 หากเร่ืองดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดของ

เครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายและการประเมินผลของข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่ายตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 49(ข) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก206) 

60. ส านักงานต้องก าหนดระยะเวลาที่เพียงพอในการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับระบบการบริหาร

คุณภาพหรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นหากมีกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนด เพื่อช่วยให้ส านักงาน

ติดตามผลการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน 

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 3-4) 

ก1. มาตรฐานฉบับอื่นที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานงานสอบทาน 

รหัส 2400 (ปรับปรุง)5 และมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)6
 มีข้อก าหนด

ส าหรับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกบัการบริหารคุณภาพในระดับของงาน 

 
5  มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) “งานการสอบทานงบการเงินในอดีต (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตของกจิการ)”  
6
  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) “งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูล 

ทางการเงินในอดีต” 
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ก2. ข้อก าหนดของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ

มาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศหรือสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี)7 มีข้อก าหนดและการน าไปปฏบิัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ช่วยให้

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถบรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบในการกระท าเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ได้ ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  15 ในบริบทของการปฏิบัติงานตามที่อธิบายในมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพฉบับนี้  การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการกระท าเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6-9) 

ก3. ส านักงานอาจใช้ค าศัพท์หรือกรอบแนวคิดที่แตกต่างไปเพื่อบรรยายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานได้ 

ก4. ตัวอย่างของลักษณะการเชื่อมโยงกนัขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้   

• กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงานจะเป็นตัวก าหนดกระบวนการของส านักงาน

ส าหรับการติดตามการน าวิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงไปปฏิบัติตลอดช่วงของระบบ

การบริหารคุณภาพได้ 

• องค์ประกอบเร่ืองการก ากับดูแลและผู้น าเป็นตัวก าหนดสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุน

ระบบการบริหารคุณภาพได้ 

• องค์ประกอบเร่ืองทรัพยากร และสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้สามารถออกแบบ 

น าไปปฏบิัติ และด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพได้ 

• กระบวนการติดตามผลและแก้ไขเป็นกระบวนการที่ออกแบบเพื่ อติดตามผลของระบบ

การบริหารคุณภาพทั้งหมด ผลลัพธ์ของกระบวนการติดตามผลและแก้ไขนี้ จะช่วยให้

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน 

• อาจมีความสัมพันธ์ระหว่างเฉพาะเร่ือง ตัวอย่างเช่น ลักษณะของข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องบางเร่ืองจะมีความเกี่ยวข้องกับการตอบรับและการคงไว้ซึ่ ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

ก5. การได้มาซึ่งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเกิดขึ้ นเมื่อระบบการบริหารคุณภาพลดระดับ 

ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 14(ก) และ (ข) ให้อยู่ในระดับ 

ความเสี่ยงต ่าที่ยอมรับได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด

เนื่องจากข้อจ ากัดสืบเนื่องของระบบการบริหารคุณภาพ ข้อจ ากัดดังกล่าวรวมถึงการใช้ดุลยพินิจ

ของมนุษย์ในการตัดสินใจอาจผิดพลาดได้และระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานอาจ

ล้มเหลวได้ ตัวอย่างเช่น จากความผิดพลาดหรือพฤติกรรมของมนุษย์ หรือความล้มเหลวใน

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
7
 ข้อก าหนดของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีทีก่  าหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศหรือ

สภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี) 
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ขอบเขตการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

ก6. วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ กล่าวถึงบริบทที่ข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพฉบับนี้ ถูกก าหนดขึ้ น ก าหนดผลลัพธ์ที่ต้องการของมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพฉบับนี้  และมีเจตนาที่จะช่วยส านักงานในการท าความเข้าใจว่าจะต้องท าอะไรให้ส าเร็จ

ลุล่วงและวิธทีี่เหมาะสมเพื่อท าให้ส าเรจ็ลุล่วง ในกรณีที่จ าเป็น 

ก7. ข้อก าหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้กล่าวถึงโดยใช้ค าว่า “ต้อง” 

ก8. ในกรณีที่จ าเป็น ค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นจะให้ค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ข้อก าหนดและแนวปฏบิัติในการปฏบิัติตามข้อก าหนดนั้น การน าไปปฏบิัติและค าอธบิายอื่นอาจ 

•  อธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าข้อก าหนดมีความหมายอย่างไรหรือมีเจตนาที่จะครอบคลุมเร่ือง

ใดบ้าง และ 

• ให้ตัวอย่างที่แสดงให้เหน็ว่าอาจน าข้อก าหนดไปปฏบิัติได้อย่างไร 

แม้ว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อก าหนดในตัวเอง แต่กเ็กี่ยวข้องกับการน าข้อก าหนดไป

ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นยังอาจให้สารสนเทศเบื้องหลัง

ความเป็นมาของเร่ืองต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ในกรณีที่เหมาะสม 

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมโดยเฉพาะส าหรับองค์กรที่ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐจะรวมอยู่ในค าอธบิาย

การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่นด้วย ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเหล่านี้ ช่วยในการน าข้อก าหนดต่าง ๆ 

ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไปปฏิบัติ อย่างไรกต็าม ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเหล่านี้ ไม่ได้

จ ากัดหรือลดหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานในการน าไปปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อก าหนด

ต่าง ๆ ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

ก9. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ให้ค าอธิบายความหมายของค าศัพทต่์าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์

ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไว้ภายใต้หัวข้อ “ค าจ ากดัความ” ค าจ ากดัความดังกล่าวมี

ไว้เพื่อช่วยให้การน ามาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไปปฏบิัติและการตีความเป็นไปในทศิทาง

เดียวกัน และไม่ได้มีเจตนาที่จะทดแทนค าจ ากัดความที่อาจก าหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น  ไม่ว่า

จะในทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรืออื่น ๆ  

ค าจ ากดัความ 

ขอ้บกพร่อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ก)) 

ก10.  ส านักงานระบุข้อบกพร่องในรูปแบบของการประเมินเร่ืองที่พบ โดยข้อบกพร่องอาจเกิดขึ้นจาก

เร่ืองที่พบหนึ่งเร่ืองหรือหลายเร่ืองรวมกนั  

ก11.  เมื่อมีข้อบกพร่องที่ระบุได้อันเป็นผลลัพธ์จากความเสี่ยงด้านคุณภาพหนึ่งหรือหลายความเสี่ยง

รวมกันนั้น ไม่ได้ถูกระบุหรือประเมินอย่างเหมาะสม อาจถือว่าขาดการตอบสนองเพื่อจัดการ 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพนั้น หรือถือว่าไม่ได้ออกแบบ หรือไม่ได้น าไปปฏบิัติอย่างเหมาะสม  



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 335 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 

ก12.  แง่มุมอื่นของระบบการบริหารคุณภาพประกอบด้วยข้อก าหนดในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้ซึ่งกล่าวถึง 

•  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (ย่อหน้าที่ 20–22) 

•  กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน 

• กระบวนการติดตามผลและแก้ไข และ 

•  การประเมินระบบการบริหารคุณภาพ 

ตวัอย่างของขอ้บกพร่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัแง่มุมอ่ืนของระบบการบริหารคณุภาพ 

•  กระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงานล้มเหลวในการระบุสารสนเทศซึ่งแสดงถึง

การเปล่ียนแปลงลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ ให้บริการ และ 

ความต้องการในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติม หรือในการแก้ไข  

ความเสี่ยงหรือการตอบสนองด้านคุณภาพ  

•  กระบวนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงานไม่ได้ถูกออกแบบหรือถูกน าไปปฏิบัติใน

ลักษณะ ซึ่ง  

o  ให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง น่าเชื่อถือและทนัเวลาเกี่ยวกับการออกแบบ การน าไป

ปฏบิัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ 

o  ท าให้ส านักงานสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมในการตอบสนองต่อข้อบกพร่อง

ที่พบจนกระทั่งข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างทนัเวลา  

•  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุด

ส าหรับระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้รับผิดชอบในการประเมินประจ าปีส าหรับระบบ 

การบริหารคุณภาพ 

กลุ่มผูป้ฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ฉ)) 

ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)8 ให้แนวปฏิบัติในการน าค าจ ากัดความของค าว่า 

“กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน” ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินมาถือปฏบิัติ  

การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ช)) 

ก14. ในบางสถานการณ์ ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลจากภายนอกอาจรับผิดชอบในการตรวจสอบอย่าง

ละเอียดในลักษณะอื่น ตัวอย่างเช่น ส าหรับบางส านักงานที่ถูกเลือกต้องท าการสอบทานใน

ประเดน็ที่มุ่งเน้นโดยเฉพาะเจาะจงในแง่มุมของงานตรวจสอบหรือวิธีการปฏิบัติที่ปฏิบัติกันอย่าง

แพร่หลาย  

 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก15-ก25 
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เรือ่งทีพ่บ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ซ)) 

ก15.  ส่วนหนึ่งของการรวบรวมเร่ืองที่พบจากกิจกรรมการติดตามผล การตรวจสอบอย่างละเอียดโดย

หน่วยงานภายนอก และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานอาจระบุการสังเกตการณ์อื่น

เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน เช่น ผลลัพธ์เชิงบวก หรือโอกาสในการพัฒนา

ส าหรับส านักงานหรือการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้ น  ในย่อหน้าที่ ก158  

ได้อธบิายถึงการสงัเกตการณ์อื่นว่าส านักงานอาจน ามาใช้ในระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างไร 

ก16.  ย่อหน้าที่ ก148 ได้ให้ตัวอย่างของสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ก17.  กิจกรรมการติดตามผลรวมถึงการติดตามผลในระดับของงาน เช่น การตรวจสอบงานอย่าง

ละเอียด นอกจากนี้  การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง อาจรวมถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นสารสนเทศเกี่ยวกับ

การออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพจึงรวมถึงเร่ืองที่พบ

ในระดับของงาน ซึ่งอาจบ่งบอกถึงเร่ืองที่พบเนื่องจากระบบการบริหารคุณภาพด้วย 

ส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ฌ)) 

ก18. ค าจ ากัดความของค าว่า “ส านักงาน” ในข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจาก

ค าจ ากดัความที่อธบิายไว้ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้   

เครือข่าย (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ฏ) 48) 

ก19. เครือข่ายและส านักงานที่อยู่ในเครือข่ายอาจมีการจัดโครงสร้างได้ในหลายรูปแบบ โดยในบริบท

ของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ตัวอย่างเช่น 

•  เครือข่ายอาจก าหนดข้อก าหนดส าหรับส านักงานเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงานหรือให้บริการ ซึ่งส านักงานใช้ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือใน

การปฏบิัติงาน 

•  ส านักงานอื่นที่อยู่ในเครือข่ายอาจให้บริการ (เช่น ทรัพยากร) ซึ่งส านักงานใช้ในระบบ

การบริหารคุณภาพของส านักงานหรือในการปฏบิัติงาน หรือ 

•  โครงสร้างอื่นหรือองค์กรอื่นที่อยู่ในเครือข่ายอาจก าหนดข้อก าหนดส าหรับส านักงาน

เกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือให้บริการ  

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ข้อก าหนดใด ๆ หรือบริการใด ๆ ของ

เครือข่าย ที่ได้รับจากส านักงานอื่นในเครือข่าย หรือจากโครงสร้างอื่นหรือองค์กรอื่นที่อยู่ใน

เครือข่าย ถือเป็น “ข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย” 
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บุคลากร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ฑ)) 

ก20.  นอกเหนือจากบุคลากร (กล่าวคือ บุคคลในส านักงาน) ส านักงานอาจใช้บุคคลนอกส านักงานใน

การปฏิบัติกิจกรรมของระบบการบริหารคุณภาพหรือในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น บุคคลนอก

ส านักงานอาจรวมถึงบุคคลจากส านักงานเครือข่ายอื่น (เช่น บุคคลในศูนย์ให้บริการของส านักงาน

เครือข่าย) หรือบุคคลซึ่งว่าจ้างโดยผู้ ให้บริการ (เช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจาก

ส านักงานอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของส านักงาน)  

ก21.  บุคลากรยังรวมถึงหุ้นส่วนและพนักงานในโครงสร้างอื่นของส านักงานด้วย เช่น ศูนย์ให้บริการของ

ส านักงาน 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ท) 29) 

ก22. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในบริบทของระบบการบริหารคุณภาพอาจแตกต่างกันไป 

ขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ให้บริการ ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องอาจให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ตัวอย่างเช่น ประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” 

และยังอธิบายเพิ่มเติมถึงขอบเขตของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

เกี่ยวข้องกบัผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการสาธารณะและในส านักงานด้วย 

ก23. ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกล่าวถึงสถานการณ์ที่กฎหมายหรือข้อบังคับ

ขัดขวางไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏบิัติตามบางส่วนของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังยอมรับว่าบางประเทศอาจมี

ข้อก าหนดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่แตกต่างหรือมากเกินกว่าที่อธิบายไว้ในประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศดังกล่าวต้อง

ตระหนักถึงความแตกต่างเหล่านั้นและปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เข้มงวดกว่า เว้นแต่จะมีข้อห้ามโดย

กฎหมายหรือข้อบังคับ 

ก24.  ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอาจน ามาใช้เฉพาะกบับุคคลในบริบท

ของการปฏบิัติงานและไม่ใช่ในแง่ส านักงาน ตัวอย่างเช่น  

•  ส่วนที่ 2 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ใช้กับบุคคลที่เป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ เมื่อบุคคลเหล่านั้นได้ท ากจิกรรมทางวิชาชีพ

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับส านักงาน ไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญา พนักงาน หรือเจ้าของ และอาจ

เกี่ยวข้องในบริบทของการปฏบิัติงาน  

•  ข้อก าหนดบางข้อในส่วนที่ 3 และ 4 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีใช้กบับุคคลที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ เมื่อบุคคลเหล่านั้นได้

ท ากจิกรรมทางวิชาชีพส าหรับลูกค้า  
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ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานอาจจ าเป็นต้องครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในระดับบุคคล 

ตัวอย่างของขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกับบุคคลและไม่ใช่ในแง่ส านักงาน 

และเกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังาน  

ส่วนที่  2 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกล่าวถึงแรงกดดันใน 

การละเมิดหลักการพื้นฐานและรวมถึงข้อก าหนดส าหรับบุคคล ดังนี้   

•  ไม่ยินยอมให้แรงกดดันต่าง ๆ จากผู้อื่น ท าให้ต้องละเมิดการปฏิบัติตามหลักการ

พื้นฐาน หรือ 

•  ไม่สร้างแรงกดดันกับผู้อื่นซึ่งนักบัญชีทราบ หรือมีเหตุผลที่เชื่อว่าจะส่งผลให้บุคคลอื่น

ละเมิดหลักการพื้นฐาน  

ตัวอย่างเช่น สถานการณ์อาจเกิดขึ้ นระหว่างการปฏิบัติงาน โดยบุคคลเห็นว่าผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงาน หรือสมาชิกอาวุโสคนอื่นในกลุ่มปฏบิัติงานได้สร้างแรงกดดันต่อบุคคลนั้น ท าให้

บุคคลนั้นละเมิดหลักการพื้นฐาน 

การตอบสนอง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ธ)) 

ก25. นโยบายถูกน าไปปฏิบัติในรูปแบบของการกระท าของบุคลากรและบุคคลอื่นที่ต้องกระท าตาม

นโยบายดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) หรือในรูปแบบของการห้ามไม่ให้กระท าในเร่ืองที่

ขัดต่อนโยบายของส านักงาน 

ก26. วิธปีฏบิัติอาจเป็นค าสั่งในรูปแบบของเอกสารอย่างเป็นทางการหรือการสื่อสารอื่น ๆ หรืออาจเป็น

ผลจากพฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นไปตามค าสั่งแต่เป็นไปตามเง่ือนไขวัฒนธรรมของส านักงาน  

วิธีปฏิบัติอาจถูกบังคับให้ท าในรูปแบบของการกระท าที่อนุญาตโดยระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือแง่มุมอื่นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน  

ก27.  หากส านักงานใช้บุคคลนอกส านักงานในระบบการบริหารคุณภาพหรือในการปฏบิัติงาน ส านักงาน

อาจต้องออกแบบนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างเพื่อจัดการกับการกระท าของบุคคลนอก

ส านักงานนั้น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)9 ได้ให้แนวปฏบิัติในกรณีที่ส านักงาน

อาจต้องออกแบบนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างเพื่อจัดการกับการกระท าของบุคคลนอก

ส านักงานในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน  

ผูใ้หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(น)) 

ก28.  ผู้ให้บริการรวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจากส านักงานอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ

ส านักงาน  

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก23-ก25 
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การน าไปปฏิบติัและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17) 

ก29. ตัวอย่างของกรณีที่ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับน้ีอาจไม่เกี ่ยวขอ้งกับ

ส านกังาน 

• ส านักงานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพียงคนเดียว ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดที่กล่าวถึง

โครงสร้างองค์กรและการมอบหมายบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่

ภายในส านักงาน การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน และที่กล่าวถึง

ความคิดเหน็ที่แตกต่าง อาจไม่เกี่ยวข้อง 

• ส านักงานให้บริการเฉพาะงานบริการเกี่ยวเนื่อง ตัวอย่างเช่น หากส านักงานไม่

จ าเป็นต้องรักษาความเป็นอิสระในงานบริการเกี่ยวเนื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอ

เอกสารหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากบุคลากร

ทุกคน จะไม่เกี่ยวข้อง  

ระบบการบริหารคุณภาพ  

ออกแบบ น าไปปฏิบติั และด าเนินการในระบบการบริหารคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19) 

ก30.  การบริหารคุณภาพไม่ใช่หน้าที่ที่แยกต่างหากของส านักงาน แต่เป็นการผสมผสานของวัฒนธรรม

ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพกับกลยุทธ์ กิจกรรมการด าเนินงาน และกระบวนการ 

ทางธุรกิจของส านักงาน ผลที่ตามมาคือ การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพ และกิจกรรม 

การด าเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจของส านักงานในลักษณะร่วมกันอาจส่งเสริมให้เกิดวิธีที่

เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในการบริหารส านักงาน และเพิ่มประสทิธผิลของการบริหารคุณภาพมากขึ้น 

ก31. คุณภาพของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพโดยส านักงานจะเพิ่มขึ้ นเมื่อบุคลากรที่ใช้ 

ดุลยพินิจดังกล่าวแสดงทศันคติที่รวมถึงความช่างสงสัย ซึ่งเกี่ยวกบั  

•  การพิจารณาแหล่งข้อมูล ความสมัพันธ ์และความเพียงพอของสารสนเทศที่ได้รับเกี่ยวกับ

ระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและสถานการณ์ของ

ส านักงานและงานที่ให้บริการ 

•  การเปิดและการพร้อมรับต่อความต้องการส าหรับการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมหรือ

การกระท าอื่น 

หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20–21 28(ง)) 

ก32.  องค์ประกอบการก ากับดูแลและผู้น า รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในการที่ส านักงานมี

โครงสร้างองค์กร และการมอบหมายบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม 

เพื่อสนับสนุนการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน 

ก33. แม้ว่ามีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกบัระบบการบริหารคุณภาพตามย่อหน้าที่ 

20 ส านักงานยังคงรับผิดชอบสูงสุดส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ  และดูแลรับผิดชอบและ

ภาระรับผิดชอบเป็นรายบุคคลส าหรับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างเช่น ตามย่อหน้าที่ 53 
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และ 54 ถึงแม้ว่าส านักงานมอบหมายเร่ืองการประเมินระบบการบริหารคุณภาพและการสรุปผล

ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุด

เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ส านักงานยังมีความรับผิดชอบส าหรับการประเมินและ  

การสรุปผล  

ก34.  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับเร่ืองในย่อหน้าที่ 20  

โดยปกติจะเป็นหุ้นส่วนของส านักงานเพื่อจะได้มีอิทธิพลและอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสมภายใน

ส านักงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21 อย่างไรกต็าม บนพื้นฐานของโครงสร้างทางกฎหมาย

ของส านักงาน อาจมีสถานการณ์เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายอาจไม่ใช่หุ้นส่วนของ

ส านักงานแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอิทธิพลและอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสมภายใน

ส านักงานในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เนื่องจากเป็นข้อตกลงแบบเป็นทางการที่

จัดท าขึ้นโดยส านักงานหรือเครือข่ายของส านักงาน 

ก35.  วิธกีารที่ส านักงานมอบหมายบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ภายในส านักงานนั้น

อาจแตกต่างกันไป และกฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดข้อก าหนดที่ส านักงานต้องปฏิบัติตาม 

ซึ่งกระทบกับผู้น าและโครงสร้างการจัดการหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บุคคล

หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับเร่ืองในย่อหน้าที่ 20 อาจ

มอบหมายหน้าที่ วิธีปฏิบัติ งาน หรือการกระท าให้กับบุคคลอื่นต่อเพื่อช่วยให้ความรับผิดชอบที่

ได้รับนั้นบรรลุผล อย่างไรกต็าม บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบส าหรับ

เร่ืองในย่อหน้าที่  20 ยังคงมีหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบส าหรับหน้าที่ 

ความรับผิดชอบที่มอบหมายให้กบับุคคลอื่นนั้น 

ตัวอ ย่างการปรับให้เหมาะสม ที่แสดงให้เห็นว่ าการมอบหมายบทบาทและหน้า ที ่

ความรบัผิดชอบท าไดอ้ย่างไร  

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย อาจมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพให้กับหุ้นส่วนเพียงคนเดียว

เพื่อมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลส านักงาน โดยบุคคลนี้ อาจสมมติว่ามี

หน้าที่ความรับผิดชอบทุกด้านของระบบการบริหารคุณภาพ ซึ่ งรวมถึงหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ การปฏิบัติตามข้อก าหนด

เร่ืองความเป็นอสิระ และกระบวนการติดตามผลและแก้ไข 

• ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมาก อาจมีผู้น าหลายระดับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

โครงสร้างองค์กรของส านักงาน และอาจมหีน่วยงานก ากบัดูแลอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ก ากับ

ดูแลส านักงานซึ่งอาจประกอบด้วยบุคคลภายนอก นอกจากนี้  ส านักงานอาจมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับแง่มุมเฉพาะของระบบการบริหาร

คุณภาพตามที่ระบุในย่อหน้า 20(ค) เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการ

ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ หรือหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการส าหรับ

การให้บริการ  
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ก36.  การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่น และเป็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อความไว้วางใจในรายงานของส านักงาน โดยปกติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการส าหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นอิสระจะ

รับผิดชอบส าหรับการก ากับดูแลเร่ืองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ เพื่อที่ว่าวิธีการใน 

การจัดการกับข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระจะถูกออกแบบและน าไปปฏิบัติโดยส านักงาน

อย่างตรงไปตรงมาและสม ่าเสมอ  

ก37.  กฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานวิชาชีพอาจก าหนดข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับเร่ืองในย่อหน้าที่  20 เช่น ข้อก าหนดในเร่ืองของ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษาทางวิชาชีพ หรือการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  

ก38.  โดยปกติแล้ว ประสบการณ์และความรู้ที่เหมาะสมส าหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงการท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์ของส านักงาน และประสบการณ์ใน  

การด าเนินธุรกจิของส านักงาน 

กระบวนการประเมินความเสีย่งของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 23) 

ก39.  วิธีการที่ส านักงานใช้ออกแบบกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงานอาจได้รับผลกระทบ

จากลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน รวมถึงวิธีการจัดโครงสร้างและการจัดการของ

ส านักงาน  

ตัวอย่างการปรับใหเ้หมาะสมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่ากระบวนการประเมินความเสีย่งของส านักงาน

อาจแตกต่างกนัไดอ้ย่างไร  

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ 

ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการส าหรับระบบการบริหารคุณภาพอาจมีความเข้าใจเกี่ยวกบั

ส านักงานและงานตรวจสอบอย่างเพียงพอส าหรับรับผิดชอบในกระบวนการประเมิน 

ความเสี่ยง นอกจากนี้  เอกสารหลักฐานของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยง และ 

การตอบสนองด้านคุณภาพอาจครอบคลุมน้อยกว่าส านักงานที่มีความซับซ้อนมาก (เช่น 

อาจจัดท าเป็นลายลักษณ์อกัษรในเอกสารหลักฐานเดียวกนั) 

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมาก อาจมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบเป็น

ทางการซึ่งเกี่ยวข้องกบับุคคลหลากหลายและกจิกรรมจ านวนมาก กระบวนการอาจเป็น

แบบรวมศูนย์ (เช่น ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ และ

การตอบสนองโดยส่วนกลางส าหรับทุก ๆ หน่วยธุรกิจ สายงาน และสายบริการ) หรือ

อาจเป็นแบบกระจายศูนย์ (เช่น ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้าน

คุณภาพ และการตอบสนองในระดับของหน่วยธุรกิจ สายงาน หรือสายบริการ แล้วจึง

รวมผลลัพธ์ในระดับของส านักงาน) เครือข่ายของส านักงานอาจก าหนดวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการตอบสนอง กับส านักงานเพื่อน ามารวม

ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  
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ก40.  กระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ การระบุและการประเมินความเสี่ยง  

ด้านคุณภาพ การออกแบบ และการน าการตอบสนองไปปฏิบัตินั้นเป็นกระบวนการแบบวนซ ้า 

และข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นลักษณะขั้นตอน 

ตัวอย่างเช่น 

•  ในระหว่างการระบุและการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ส านักงานอาจระบุวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพที่จ าเป็นซึ่งต้องก าหนดเพิ่มเติม  

•  ในระหว่างการออกแบบและการน าการตอบสนองไปปฏิบัตินั้น ส านักงานอาจระบุว่ายัง

ไม่ได้ระบุหรือประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ  

ก41.  แหล่งสารสนเทศที่สามารถช่วยส านักงานในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ระบุและ

ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ออกแบบและน าการตอบสนองไปปฏิบัติ ส่วนหนึ่งมาจาก

องค์ประกอบสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน และรวมถึง 

•  ผลลัพธข์องกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงาน (ดูย่อหน้าที่ 42 และ ก171) 

•  สารสนเทศจากเครือข่ายหรือผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึง 

o  สารสนเทศเกี่ยวกบัข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย (ดูย่อหน้าที่ 

48) และ 

o  สารสนเทศอื่นจากเครือข่าย ซึ่งรวมถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลลัพธ์จากกิจกรรม

การติดตามผลที่รับผิดชอบโดยเครือข่ายผ่านทางส านักงานเครือข่าย (ดูย่อหน้าที่ 

50–51) 

สารสนเทศอื่น (ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก) อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยง

ของส านักงาน เช่น 

•  สารสนเทศเกี่ยวกับความไม่พอใจและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้

ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีการที่ก าหนดไว้ของส านักงานตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้  

•  ผลลัพธข์องการตรวจสอบอย่างละเอยีดโดยภายนอก 

•  สารสนเทศจากผู้ก ากับดูแลที่ส านักงานสามารถน ามาใช้ได้เกี่ยวกับกิจการซึ่งส านักงาน

ปฏิบัติงาน เช่น สารสนเทศจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกิจการซึ่งส านักงานปฏิบัติงาน 

(เช่น ความผิดปกติของงบการเงินของกิจการ หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย)์ 

•  การเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพซึ่งกระทบต่อระบบในแง่มุมอื่น ตัวอย่างเช่น 

การเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรของส านักงาน 

•  แหล่งข้อมูลภายนอกอื่น เช่น การด าเนินการทางกฎหมาย และการฟ้องร้องต่อส านักงาน

หรือส านักงานอื่นในประเทศซึ่งอาจช่วยเน้นย า้กบัส านักงานถึงเร่ืองที่ควรพิจารณา 
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การก าหนดวตัถปุระสงค์ดา้นคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24) 

ก42.  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพอาจก าหนดข้อก าหนดซึ่ งท าให้เกิดวัตถุประสงค์ 

ด้านคุณภาพเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้ส านักงานแต่งตั้งบุคคลที่

ไม่ได้เป็นผู้ บริหารในโครงสร้างการก ากับดูแลของส านักงาน  และส านักงานพิจารณาถึง 

ความจ าเป็นในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดนั้น 

ก43.  ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ให้บริการของส านักงานอาจเป็นสิ่งที่ท าให้

ส านักงานอาจไม่พบถึงความจ าเป็นในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติม 

ก44.  ส านักงานอาจก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อท าให้การระบุและการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ

ของส านักงาน และการออกแบบและการน าการตอบสนองไปปฏบิัติได้ดีย่ิงขึ้น  

การระบุและการประเมินความเสีย่งดา้นคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25) 

ก45. อาจมีเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการอื่นที่ไม่ได้อธิบายไว้ใน

ย่อหน้าที่ 25(ก) ที่อาจส่งผลในทางตรงข้ามกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  

ก46. ความเสี่ยงเกิดจากการมีเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการ  

ในระดับต่าง ๆ ที่อาจส่งผลในทางตรงข้ามกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ โดยไม่จ าเป็นว่า

ความเสี่ยงทั้งหมดต้องเป็นความเสี่ยงด้านคุณภาพ การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพช่วย

ส านักงานในการระบุและประเมินว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงด้านคุณภาพ ซึ่งขึ้ นอยู่กับ 

การพิจารณาถึงความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลที่ความเสี่ยงนั้นจะเกดิขึ้นด้วยตัวเองหรือร่วมกัน

กับความเสี่ยงอื่น ซึ่งส่งผลในทางตรงข้ามกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหนึ่งเร่ืองหรือ

มากกว่า  

ตัวอย่างการท าความเข ้าใจของส านักงาน

เกี ่ยวกับเงื่อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์   

การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่อาจ

ส่งผลในทางตรงขา้มกบัการบรรลุวตัถุประสงค์

ดา้นคณุภาพ 

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านคุณภาพที่อาจ

เกิดขึ้น  

•  กระบวนการทางธุรกิจและโมเดลธุรกิจ

ของส านักงานในการตัดสินใจและ 

การปฏิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์และ 

การด าเนินงาน : ภาพรวมของเป้าหมาย

ทางการเงินของส านักงาน โดยส่วนใหญ่

จะขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานบริการจาก

ส านักงานซึ่ งไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขต

ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

ในบริบทของการก ากบัดูแลและผู้น า อาจท าให้

เกดิความเสี่ยงด้านคุณภาพขึ้นหลายอย่าง เช่น 

•  ทรัพยากรถูกจัดสรร หรือมอบหมาย 

ในลักษณะที่ ให้ล าดับความส าคัญกับ 

งานบริการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  และ

อาจส่งผลในทางลบกับคุณภาพของงานที่
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ให้บริการที่ อ ยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

•  การตัดสินใจเกี่ ยวกับการจัดล าดับ

ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ 

การปฏิบัติการไม่ได้พิจารณาในเร่ือง

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง 

การปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

•  ลักษณะและรูปแบบการบริหารของ

ผู้น า : ส านักงานที่มีขนาดเลก็ มีผู้สอบ

บัญชีที่ รับผิดชอบงานจ านวนน้อยที่มี

หน้าที่รับผิดชอบร่วมกนั 

ในบริบทของการก ากบัดูแลและผู้น า อาจท าให้

เกดิความเสี่ยงด้านคุณภาพขึ้นหลายอย่าง เช่น 

• หน้ าที่ ค ว าม รับผิ ดชอบและความ

รับผิดชอบในเร่ืองคุณภาพของผู้ น า

ไม่ได้ก าหนดและมอบหมายไว้อย่าง

ชัดเจน 

•  ไม่มีการตั้งค าถามกับการกระท าและ

พฤติกรรมของผู้น าที่ไม่ส่งเสริมเร่ือง

ของคุณภาพ 

•  ความซับซ้อนและลักษณะการด าเนินงาน

ของส านักงาน  : ส านักงานเพิ่ งควบ

รวมกนักบัส านักงานอื่นเสรจ็สิ้น  

ในบ ริบทของท รัพยากร  อ าจท า ใ ห้ เกิด 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพขึ้นหลายอย่าง รวมถึง 

•  ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่ งใ ช้ โดย

ส านักงานสองแห่งที่ควบรวมกันอาจเข้า

กนัไม่ได้  

•  ก ลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานอาจใ ช้ท รัพยากร 

ทางปัญญาที่พัฒนาโดยส านักงานก่อน 

การควบรวมกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ

วิธีการใหม่ที่ ใ ช้ ในส านักงานใหม่ที่ 

ควบรวมกนั  

ก47. เนื่องด้วยลักษณะการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ การตอบสนองต่อการออกแบบและ 

การน าไปปฏิบัติของส านักงานอาจท าให้เกิดเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือ

การไม่กระท าการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเกิดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจน า

ทรัพยากรมาใช้ (เช่น ทรัพยากรทางเทคโนโลยี) เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพ  

ซึ่งความเสี่ยงด้านคุณภาพนั้นอาจเกดิจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าว  
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ก48.  ระดับที่ท าให้ความเสี่ยงไม่ว่าโดยตัวของมันเองหรือร่วมกนักบัความเสี่ยงอื่นที่อาจส่งผลในทางตรง

ข้ามกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ อาจผันแปรตามเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์  

การกระท าการหรือการไม่กระท าการซึ่ งท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้ น  การจัดการเร่ืองดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น 

•  เง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการจะส่งผลอย่างไรกับ

การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  

•  ความถี่ของเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้น 

•  ระยะเวลาของผลกระทบที่จะมีภายหลังจากเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการ

หรือการไม่กระท าการได้เกิดขึ้น และในขณะนั้นส านักงานจะมีโอกาสในการตอบสนองเพื่อ 

ลดผลกระทบจากเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการหรือไม่  

•  ระยะเวลาที่เง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการจะส่งผล

กบัการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเมื่อได้เกดิขึ้นแล้ว  

การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพไม่จ าเป็นต้องประกอบด้วยระดับหรือคะแนนอย่างเป็ น

ทางการ ถึงแม้ว่าส านักงานไม่ได้ถูกขัดขวางการใช้ 

ออกแบบและน าการตอบสนองมาใชจ้ดัการกบัความเสีย่งดา้นคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ธ) 26) 

ก49. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการตอบสนองขึ้ นอยู่กับเหตุผลของการประเมินความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพ ซึ่งคือการพิจารณาการเกิดขึ้นและผลกระทบของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

หนึ่งเร่ืองหรือมากกว่า  

ก50.  การตอบสนองที่ถูกออกแบบและน าไปปฏบิัติโดยส านักงาน อาจด าเนินการในระดับส านักงานหรือ

ระดับงาน หรืออาจถูกน าไปผสมผสานกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในระดับ

ส านักงานและระดับงานนั้น  

ตวัอย่างของการตอบสนองทีส่ านกังานออกแบบและน าไปปฏิบติัซึง่น ามาด าเนินการทัง้ในระดบั

ส านกังานและระดบังาน 

ส านักงานก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติส าหรับการปรึกษาหารือ ซึ่งรวมถึงบุคคลใดที่กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานต้องมาปรึกษาหารือ และส าหรับเร่ืองเฉพาะใดบ้างที่จ าเป็นส าหรับปรึกษาหารือ 

ส านักงานอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาหารือ 

โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุเมื่อเร่ืองที่จ าเป็นต้องปรึกษาหารือเกิดขึ้ น

และเมื่อเร่ิมการปรึกษาหารือ และรับผิดชอบในการน าข้อสรุปจากการปรึกษาหารือไปปฏบิัติ10  

 
10 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 35 
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ก51.  ความจ าเป็นของนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อกัษรอาจอยู่ในระดับสูงขึ้นหากส านักงาน

นั้นมีบุคลากรจ านวนมากหรือมีการกระจายตัวตามภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน

ระหว่างส านักงาน 

การเปลีย่นแปลงในลกัษณะและสถานการณข์องส านกังานหรืองานของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 27) 

ก52.  ตัวอย่างการปรับให้เหมาะสมที่แสดงใหเ้ห็นว่านโยบายหรือวิธีการในการระบุสารสนเทศ

เกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ใหบ้ริการอาจ

แตกต่างกนัไดอ้ย่างไร 

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย ส านักงานอาจมีนโยบายหรือวิธีปฏิบัติแบบ  

ไม่เป็นทางการในการระบุสารสนเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในลักษณะและ

สถานการณ์ของส านักงานหรืองานที่ให้บริการ โดยเฉพาะเมื่อความรับผิดชอบของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลส าหรับการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ การระบุและ 

การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการออกแบบและการน าการตอบสนอง 

ไปปฏบิัติสามารถที่จะระบุสารสนเทศดังกล่าวได้จากกจิกรรมตามปกติเหล่านั้น 

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมาก ส านักงานอาจจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายหรือ

วิธีปฏิบัติที่ เ ป็นทางการมากขึ้ นในการระบุและพิจารณาสารสนเทศเกี่ ยวกับ 

การเปล่ียนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานหรืองานที่ให้บริการ ซึ่งอาจ

รวมถึง ตัวอย่างเช่น การสอบทานเป็นระยะ ๆ ของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ

และสถานการณ์ของส านักงานหรืองานที่ให้บริการ รวมถึงการติดตามแนวโน้มและ  

การเกดิขึ้นของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงานอย่างต่อเนื่อง 

ก53.  อาจจ าเป็นต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติม หรือต้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขความเสี่ยง

ด้านคุณภาพและการตอบสนอง โดยเป็นส่วนหนึ่ งที่ส านักงานท าการแก้ไขเพื่อจัดการกับ

ข้อบกพร่องที่พบตามย่อหน้าที่ 42 

ก54.  ส านักงานอาจมีการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพฉบับนี้  ส านักงานอาจระบุสารสนเทศไว้เพื่อชี้ ให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ด้าน

คุณภาพเพิ่มเติมนี้ส านักงานเป็นผู้ก าหนดขึ้น ซึ่งจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต้องแก้ไข 

การก ากบัดูแลและผูน้ า 

ความมุ่งมัน่ต่อคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 28(ก)) 

ก55. วัฒนธรรมของส านักงานเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากร โดยปกติแล้ว

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องก าหนดหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพและยังมี  

การกล่าวถึงในองค์ประกอบเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องในมาตรฐาน  

การบริหารคุณภาพฉบับนี้  คุณค่าและทศันคติทางวิชาชีพอาจรวมถึง  
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• มารยาททางวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น ความทนัเวลา ความสภุาพ ความเคารพ ความรับผิดชอบ 

การตอบสนอง และความน่าเชื่อถือ 

• ความมุ่งมั่นในการท างานเป็นกลุ่ม 

• การเปิดใจรับความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองที่แตกต่างในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ 

• การแสวงหาความเป็นเลิศ 

• ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (เช่น การก าหนดความคาดหวังที่สูงกว่าข้อก าหนด

ขั้นต ่า และการให้ความสนใจกบัการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง) และ 

• หน้าที่ความรับผิดชอบทางสงัคม 

ก56. กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของส านักงาน รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ อาจรวมถึง

ประเดน็เกี่ยวกับการตัดสินใจของส านักงานในเร่ืองทางการเงินและการด าเนินงาน เป้าหมายทาง

การเงินของส านักงาน การจัดการทรัพยากรทางการเงิน  การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด  

ความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรม หรือการเสนอบริการใหม่ ๆ การล าดับความส าคัญเร่ือง 

ทางการเงินและการด าเนินงานของส านักงานอาจส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อพันธะสัญญา

ของส านักงานเกี่ยวกับคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจมีแรงจูงใจในการจัดล าดับความส าคัญ

ของการเงินและการด าเนินงาน ที่อาจกดีกนัการปฏบิัติตามความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ 

ผูน้ า (อ้างถึงย่อหน้าที่ 28(ข) และ 28(ค)) 

ก57. ส านักงานออกแบบและน าการตอบสนองไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้น าคงไว้ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภาพรวมถึงการประเมินผลการปฏบิัติงานที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 56 

ก58. อย่างไรกต็าม ผู้น าก าหนดท่าทขีองผู้บริหารผ่านการกระท าและพฤติกรรมอย่างชัดเจน สม ่าเสมอ 

และกระท าการอย่างเป็นประจ า และสื่อสารไปยังทุกระดับภายในส านักงานที่มีส่วนสนับสนุน

วัฒนธรรมของส านักงาน และแสดงให้เหน็ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ 

โครงสรา้งองค์กร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 28(ง)) 

ก59. โครงสร้างองค์กรของส านักงานอาจรวมถึงหน่วยปฏิบัติการ กระบวนการด าเนินการ แผนกหรือที่ตั้ง

ทางภูมิศาสตร์ และโครงสร้างอื่น ๆ ในบางกรณีส านักงานอาจมุ่งเน้นให้ความส าคัญหรือรวมศูนย์

กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ให้บริการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจรวมถึงบุคคลจากศูนย์

ให้บริการของส านักงาน ซึ่งปฏบิัติงานเฉพาะอย่างที่มีลักษณะซ า้ ๆ หรือต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ 

ทรพัยากร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 28(จ)) 

ก60. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดหรือ

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพส่วนใหญ่จะสามารถ 

มีอทิธพิลต่อลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรที่ส านักงานได้รับ พัฒนา ใช้ และคงไว้ และวิธกีาร

ในการจัดสรรหรือมอบหมายทรัพยากรดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ทรัพยากรดังกล่าวได้  
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ก61. ความต้องการทรัพยากรอาจเปล่ียนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะ

คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรได้ทั้งหมด การวางแผนทรัพยากรของส านักงานอาจเกี่ยวข้อง

กับการพิจารณาทรัพยากรที่ต้องการในปัจจุบันและประมาณการความต้องการทรัพยากรใน

อนาคตของส านักงาน และก าหนดกระบวนการเพื่อจัดการเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรที่ไม่

สามารถคาดการณ์ได้เมื่อความต้องการดังกล่าวเกดิขึ้น  

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ท) 29) 

ก62. ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก าหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

เพื่อสร้างมาตรฐานของพฤติกรรมทางวิชาชีพบัญชี และสร้างมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ  

มีหลักการพื้ นฐานคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถและความเอาใจ

ใส่ทางวิชาชีพ การรักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพ ประมวลจรรยาบรรณส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังก าหนดแนวทางของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความสอดคล้องกับ

หลักการพื้ นฐานและมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ (ถ้ามี) นอกจากนั้น ประมวลจรรยาบรรณ

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการพื้ นฐาน 

กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศอาจประกอบด้วยข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ ซึ่งรวมถึง 

ความเป็นอสิระ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลต่อการรักษาความลับของข้อมูล  

ก63.  ในบางกรณี ส านักงานอาจกล่าวถึงเร่ืองในระบบการบริหารคุณภาพที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า หรือ

เพิ่มเติมจากข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  

ตัวอย่างของเรื่องทีส่ านักงานอาจรวมอยู่ในระบบการบริหารคุณภาพทีเ่ฉพาะเจาะจงมากกว่า 

หรือเพ่ิมเติมจากขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง  

• ส านักงานไม่อนุญาตให้รับของขวัญและการรับรองจากลูกค้า แม้ว่ามูลค่านั้นจะมีเพียง

เลก็น้อยและไม่มีผลสบืเนื่อง 

• ส านักงานก าหนดระยะเวลาหมุนเวียนงานของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานทั้งหมด 

รวมถึงงานให้ความเชื่อมั่นอื่นหรือบริการเกี่ยวเนื่อง และขยายรวมไปถึงระยะเวลา

หมุนเวียนงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานระดับสงูทั้งหมด  

ก64.  องค์ประกอบอื่นอาจส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบของข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง  

ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ

องค์ประกอบอื่น  

•  องค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสารอาจระบุถึงการสื่อสารในเร่ืองต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง  
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o  การสื่อสารของส านักงานในเร่ืองข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระไปยัง

บุคลากรทั้งหมดและบุคคลอื่นนั้นให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็น

อสิระที่บังคับใช้  

o  การสื่อสารสารสนเทศของบุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับส านักงานโดย

ปราศจากความกลัวการตอบโต้ เช่น สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ

ความเป็นอสิระ หรือการละเมิดข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  

•  ส านักงานอาจด าเนินการต่อไปนี้  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบด้านทรัพยากร  

o  มอบหมายงานแก่บุคคลในการจัดการและติดตามผลการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้ค าปรึกษาในเร่ืองที่

เกี่ยวกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  

o  ใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบันทึกและรักษาสารสนเทศเกี่ยวกับ

ความเป็นอสิระ 

ก65.  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้กบัผู้อื่น ขึ้นอยู่กบัว่าข้อก าหนดนั้นมีข้อก าหนดเฉพาะที่

กล่าวถึงผู้อื่นหรือไม่ และส านักงานใช้ผู้อื่นในระบบการบริหารคุณภาพหรือการปฏบิัติงานอย่างไร 

ตวัอย่างของขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชก้บัผูอื้่น 

• ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอิสระซึ่ง

บังคับใช้กับส านักงานเครือข่ายหรือพนักงานในส านักงานเครือข่าย ตัวอย่างเช่น 

ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับ 

ความเป็นอสิระที่ใช้กบัส านักงานเครือข่าย 

• ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงค าจ ากัดความของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

หรืออื่น ๆ ที่มีแนวคิดคล้ายกัน และอาจรวมถึงผู้ที่ได้รับการว่าจ้างจากส านักงานเพื่อ

ปฏิบัติงานบริการที่ให้ความเชื่อมั่น (เช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หรือ  

ผู้ ให้บริการที่ เ ข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือในพื้ นที่ ห่างไกล) ดังนั้ น ข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องใดที่ใช้กบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานกจ็ะต้องใช้กบับุคคลที่เกี่ยวข้อง

เช่นกนั 

• หลักการรักษาความลับอาจใช้กับเครือข่ายของส านักงาน ส านักงานเครือข่ายอื่น หรือ 

ผู้ให้บริการ เมื่อบุคคลเหล่านี้มีสทิธเิข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าที่ส านักงานได้รับ 
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ขอ้พิจารณาส าหรบัภาครฐั 

ก66.  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ที่ เกี่ยวข้องกับ 

ความเป็นอิสระ ผู้สอบบัญชีภาครัฐอาจพิจารณาความเป็นอิสระในบริบทของข้อบังคับของภาครัฐ

และมาตรการทางกฎหมาย  

การตอบรบัและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานที่มีลกัษณะเฉพาะ 

ลกัษณะและสถานการณ์ของงานและความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมของลูกคา้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

30(ก)(1)) 

ก67.  สารสนเทศที่ได้รับเกี่ยวกบัลักษณะและสถานการณ์ของงานอาจรวมถึง 

•  อุตสาหกรรมของกจิการที่กจิการด าเนินงานและปัจจัยด้านข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

•  ลักษณะของกิจการ ตัวอย่างเช่น การด าเนินการ โครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของและ

การก ากบัดูแล รูปแบบธุรกจิ และการจัดหาเงินทุน และ 

•  ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเชื่อมั่นและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ 

การรายงานผลแบบบูรณาการ  

o  เร่ืองที่ให้ความเชื่อมั่นอาจรวมถึงสารสนเทศเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดล้อม หรือ

สขุภาพและความปลอดภัย และ 

o  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการวัดประสิทธิภาพอาจก าหนดมาจากผู้ เชี่ยวชาญที่

ได้รับการยอมรับ 

ก68. สารสนเทศที่ได้รับเพื่อสนับสนุนดุลยพินิจของส านักงานเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และคุณค่าทาง

จริยธรรมของลูกค้าอาจรวมถึงสถานะและชื่อเสียงทางธุรกิจของผู้ เป็นเจ้าของหลัก ผู้บริหาร 

คนส าคัญ และผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลกจิการของลูกค้า  

ตัวอย่างปัจจยัทีอ่าจกระทบกบัลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีไ่ดร้บัเกีย่วกบัความซือ่สตัย์

และคณุค่าทางจริยธรรมของลกูคา้  

• ลักษณะของกิจการที่เกี่ยวพันกับกิจการที่ส านักงานตรวจสอบ รวมถึงความซับซ้อนของ

ความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการบริหารจัดการ 

• ลักษณะการด าเนินงานของลูกค้า รวมถึงแนวทางการด าเนินธุรกจิ 

• สารสนเทศเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ เป็นเจ้าของหลัก ผู้บริหารคนส าคัญ และผู้มีหน้าที่

ก ากับดูแลกิจการของลูกค้าในเร่ืองดังกล่าว เช่น การตีความมาตรฐานการบัญชีใน

ลักษณะที่เอื้อต่อประโยชน์ของกจิการและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน  

• ความต้องการของลูกค้าที่จะรักษาระดับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีใ ห้ต ่าที่สุดเท่าที่

เป็นไปได้ 

• ข้อบ่งชี้ ว่าลูกค้ามีการจ ากดัขอบเขตของงาน 
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• ข้อบ่งชี้ ว่าลูกค้าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการฟอกเงินหรืออาชญากรรมอื่น 

• เหตุผลในการแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีของส านักงานและการไม่แต่งตั้งผู้ สอบบัญชีของ

ส านักงานในงวดก่อนอกี 

• อตัลักษณ์และชื่อเสยีงทางธุรกจิของกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

ก69.  ส านักงานอาจได้รับสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง 

•  ในกรณีของลูกค้ารายเดิม ใช้สารสนเทศจากงานของงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนหน้า (ถ้ามี) 

หรือให้สอบถามจากบุคคลอื่นซึ่งมีการปฏบิัติงานอื่นให้กบัลูกค้า 

•  ในกรณีของลูกค้ารายใหม่ ให้สอบถามจากผู้ ให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีแก่ลูกค้า 

รายก่อนหน้าหรือรายปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

•  การปรึกษาหารือกับบุคคลที่สาม เช่น นายธนาคาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้ ร่วม

อุตสาหกรรม 

•  การหาข้อมูลประวัติจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (อาจเป็นทรัพยากรทางปัญญา) ในบางกรณี

ส านักงานอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการในการหาข้อมูลประวัติ 

ก70. สารสนเทศที่ได้รับระหว่างกระบวนการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของลูกค้าของ

ส านักงานมักเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเมื่อมีการวางแผนและปฏิบัติงานสอบบัญชี มาตรฐาน

วิชาชีพอาจก าหนดอย่างเฉพาะเจาะจงให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับหรือพิจารณาสารสนเทศ

ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)11 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานต้องค านึงถึงสารสนเทศทางบัญชีที่ได้รับระหว่างกระบวนการรับงานในการวางแผน

และปฏบิัติงานสอบบัญชี  

ก71.  มาตรฐานวิชาชีพหรือข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจรวมถึงข้อก าหนด

เฉพาะที่จ าเป็นจะต้องจัดท าก่อนการตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่มี

ลักษณะเฉพาะ และอาจก าหนดให้ส านักงานต้องสอบถามเพิ่มเติมไปยังส านักงานสอบบัญชี

ปัจจุบันหรือก่อนหน้าเมื่อจะรับงานด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี  

รับอนุญาต มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30012 ก าหนดให้ก่อนที่จะเร่ิมการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี

ต้องมีการสื่อสารไปยังผู้ สอบบัญชีเดิมตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงข้อก าหนดในการพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้อนใน

การตอบรับหรือการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่มีลักษณะเฉพาะ และสื่อสารกับ

ส านักงานสอบบัญชีปัจจุบันหรือก่อนหน้าเมื่อตอบรับงานสอบบัญชีหรือสอบทานงบการเงิน 

 

 
11

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 23 
12

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 13(ข) 
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ความสามารถในการปฏิบติังานของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30(ก)(2)) 

ก72.  ความสามารถในการปฏิบัติงานของส านักงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมาย

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับผลกระทบจาก 

•  ความพร้อมของทรัพยากรที่เหมาะสมในการปฏบิัติงาน 

•  การมีสทิธเิข้าถึงสารสนเทศในการปฏบิัติงาน หรือบุคคลซึ่งสามารถให้สารสนเทศนั้นได้ และ 

•  ความสามารถของส านักงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่จะบรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบให้

สอดคล้องกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างปัจจยัที่ส านักงานอาจพิจารณาในการพิจารณาว่ามีทรัพยากรทีเ่หมาะสมที่พรอ้มใน 

การปฏิบติังานหรือไม่  

•  สถานการณ์ของงานและก าหนดเวลาของการรายงาน  

•  ความมีพร้อมของบุคคลที่มีความสามารถและสมรรถภาพที่เหมาะสม รวมถึงระยะเวลา

ที่เพียงพอที่จะปฏบิัติงาน ซึ่งรวมถึงการมี  

o  บุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในภาพรวมในการก าหนดทิศทางและ

ควบคุมดูแลงาน 

o  บุคคลที่มีความรู้ ในอุตสาหกรรมหรือเร่ืองพื้ นฐานที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑท์ี่

ถูกใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับหรือ  

ข้อก าหนดการรายงาน และ 

o  บุคคลที่ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเพื่อ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ  

•  ความพร้อมของผู้เชี่ยวชาญหากจ าเป็น 

•  กรณีที่ต้องใช้ผู้สอบทานคุณภาพงาน ส านักงานมีผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับข้อก าหนดใน

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 ที่พร้อมปฏบิัติงานหรือไม่  

•  ความจ าเป็นของทรัพยากรทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ช่วยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการปฏบิัติงานกบัข้อมูลของกจิการ 

•  ความจ าเป็นของทรัพยากรทางปัญญา ตัวอย่างเช่น วิธีการ ค าแนะน าเฉพาะ

อุตสาหกรรมหรือเฉพาะเร่ือง หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูล  
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การใหค้วามส าคัญดา้นการเงินและดา้นการด าเนินงานของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 30(ข)) 

ก73.  การให้ความส าคัญด้านการเงินอาจมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของส านักงานและค่าธรรมเนียมที่

ได้รับจากงานสอบบัญชีที่มีผลต่อทรัพยากรทางการเงินของส านักงาน การให้ความส าคัญ 

ด้านการด าเนินงานอาจรวมถึง จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ เช่น การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของ

ส านักงาน ความเชี่ยวชาญทางธุรกจิ หรือการน าเสนอบริการใหม่ ซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่ส านักงาน

พึงพอใจกบัค่าธรรมเนียมการปฏบิัติงาน แต่ไม่เหมาะสมในการที่ส านักงานจะตอบรับหรือคงไว้ซึ่ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้า (เช่น เมื่อลูกค้าขาดความซ่ือสตัย์และคุณค่าทางจรรยาบรรณ) 

ก74.  อาจมีสถานการณ์อื่นที่ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับลักษณะและ

สถานการณ์ของงาน และอาจลดความสามารถในการปฏิบัติงานของส านักงานในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประมวลจรรยาบรรณ

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ก าหนดค่าธรรมเนียมและประเภทของค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมถึง

สถานการณ์ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการดูแลอย่างเหมาะสม

หากค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีนั้นต ่าเกนิไป 

การปฏิบติังาน 

หนา้ทีค่วามรับผิดชอบของกลุ่มผูป้ฏิบัติงานและการก าหนดทิศทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 31(ก) และ 31(ข)) 

ก75.  มาตรฐานวิชาชีพหรือข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจรวมข้อก าหนดเฉพาะ

เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในภาพรวมของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในภาพรวมของ

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารและการสัมฤทธิ์ผลในด้านคุณภาพของ 

งานสอบบัญชี และการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาของงานสอบบัญชีอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

รวมถึงการมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดทิศทางและการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

อย่างเหมาะสม และการสอบทานงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานเหล่านั้น 

ก76.  ตวัอย่างของการก าหนดทิศทาง การควบคมุดแูล และการสอบทาน 

•  การก าหนดทศิทางและการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏบิัติงานอาจรวมถึง 

o การติดตามความคืบหน้าของงาน 

o การพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้กบัสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน  

•  สมาชิกมีความเข้าใจในค าสั่งหรือไม่ และ 

•  งานนั้นส าเรจ็ตามแผนงานที่ได้วางส าหรับงานหรือไม่ 

o  ประเด็นส าคัญที่ เกิดขึ้ นระหว่างการปฏิบัติงาน จะต้องพิจารณาความมี

นัยส าคัญของเร่ืองดังกล่าวและการปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสม และ 

o  การระบุถึงประเดน็ต่าง ๆ เพื่อปรึกษาหารือหรือเพื่อการตัดสินใจจากสมาชิก

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่าในระหว่างการปฏบิัติงาน 
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•  การสอบทานงานที่ท าอาจรวมถึงการพิจารณา  

o  การปฏิบัติงานนั้นตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน มาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

o  เร่ืองที่มีนัยส าคัญต่าง ๆ ได้ถูกน ามาพิจารณาเพิ่มเติมแล้วหรือไม่ 

o  การปรึกษาหารือที่ เหมาะสมได้ถูกด าเนินการและข้อสรุปถูกจัดท าเป็น 

ลายลักษณ์อกัษรและได้น าไปปฏบิัติหรือไม่ 

o  มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปล่ียนลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของงานที่

วางแผนหรือไม่ 

o  งานที่ปฏิบัติสนับสนุนข้อสรุปที่ ได้และได้จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

o  หลักฐานที่ได้รับในงานให้ความเชื่อมั่นเพียงพอและเหมาะสมที่จะสนับสนุน

รายงานหรือไม่ 

o  วัตถุประสงค์ของวิธปีฏบิัติงานได้บรรลุหรือไม่ 

ก77. ในบางสถานการณ์ ส านักงานอาจใช้บุคคลจากศูนย์ให้บริการในส านักงานหรือบุคคลจากศูนย์

ให้บริการในส านักงานเครือข่ายอื่นส าหรับปฏิบัติงานในงานที่ให้บริการนั้น (กล่าวคือ บุคลากร

หรือบุคคลอื่นจะถูกรวมเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) ในสถานการณ์นั้น นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานอาจระบุเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการก าหนดทิศทาง และการควบคุมดูแลบุคคล และ 

การสอบทานงานของบุคคลเหล่านั้น เช่น  

•  ลักษณะของงานใดบ้างที่จะถูกมอบหมายให้กบับุคคลในศูนย์ให้บริการ  

•  ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานหรือผู้ ที่ ถูกแต่งตั้ งถูกคาดหวังในการก าหนดทิศทาง  

การควบคุมดูแล และการสอบทานงานที่ด าเนินการโดยบุคคลในศูนย์ให้บริการไว้อย่างไร และ 

•  เกณฑว์ิธสี าหรับการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและบุคคลในศูนย์ให้บริการ  

การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ และการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

31(ค))  

ก78. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพสนับสนุนคุณภาพของการใช้ดุลยพินิจในงานที่ให้  

ความเชื่อมั่น และตลอดการใช้ดุลยพินิจเหล่านี้ ส่งผลไปยังประสิทธิผลในภาพรวมของกลุ่ม

ผู้ ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น  มาตรฐานฉบับอื่นของสภาวิชาชีพบัญชี   

ในพระบรมราชูปถัมภ์อาจระบุถึงการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือการสังเกตและสงสัยเย่ียง

ผู้ประกอบวิชาชีพในระดับงาน ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)13  
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก34-ก36 
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ได้ให้ตัวอย่างของอุปสรรคในการน าการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมาใช้ในระดับงาน 

ความล าเอียงโดยไม่ตั้งใจของผู้สอบบัญชีซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการน าการสังเกตและสงสัยเย่ียง  

ผู้ ประกอบวิชาชีพมาใช้ และการกระท าการที่ เป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานอาจน าไปเพื่อ 

ลดความเสี่ยงเหล่านั้น  

การปรึกษาหารือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 31(ง)) 

ก79. โดยทั่วไปแล้ว การปรึกษาหารือจะเกี่ยวข้องกับการอภิปรายในระดับมืออาชีพที่เหมาะสมกับ

บุคลากรภายในหรือภายนอกส านักงานที่มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่ยากหรือที่น่าจะมีข้อโต้แย้ง 

สภาพแวดล้อมจะส่งเสริมถึงความส าคัญและผลประโยชน์ของการปรึกษาหารือ และสนับสนุนกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานในการปรึกษาหารือ อาจน ามาซึ่งการสนับสนุนวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

ต่อคุณภาพ 

ก80.  ส านักงานอาจระบุเร่ืองที่ยากหรือที่น่าจะมีข้อโต้แย้งซึ่งจ าเป็นต้องการปรึกษาหารือหรือกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานอาจระบุเร่ืองที่ต้องปรึกษาหารือ ส านักงานอาจระบุถึงวิธกีารในการยอมรับและการน า

ข้อสรุปไปปฏบิัติ  

ก81. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)14 ได้รวมถึงข้อก าหนดส าหรับผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานเกี่ยวกบัการปรึกษาหารือ 

ความคิดเห็นทีแ่ตกต่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 31(จ)) 

ก82. ส านักงานอาจสนับสนุนให้ระบุถึงความแตกต่างของความคิดเห็นในระยะแรก และอาจระบุ

ขั้นตอนของวิธีปฏิบัติส าหรับการยกประเด็นและการจัดการเร่ืองดังกล่าว รวมถึงวิธีการใน  

การตัดสินใจเร่ืองดังกล่าว และวิธีการในการน าข้อสรุปที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติและการจัดท าเป็น  

ลายลักษณ์อักษร ในบางสถานการณ์การแก้ปัญหาความแตกต่างของความคิดเห็นนี้ อาจบรรลุผล

ผ่านการปรึกษาหารือกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นหรือส านักงานอื่น หรือองค์กรวิชาชีพอื่น  หรือ

หน่วยงานก ากบัดูแลอื่น 

เอกสารหลกัฐานของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 31(ฉ)) 

ก83. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ อาจก าหนดกรอบเวลาจากการรวบรวมแฟ้มงานขั้น

สุดท้ายส าหรับงานที่มีลักษณะเฉพาะให้เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ได้

ก าหนดเกี่ยวกับกรอบเวลาดังกล่าว ส านักงานต้องก าหนดให้มีกรอบเวลาที่เหมาะสม ในกรณีของ

งานที่ปฏิบัติภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น กรอบเวลาที่

เหมาะสมในการรวบรวมแฟ้มงานขั้นสุดท้ายให้เสรจ็สมบูรณ์ โดยปกติแล้วจะไม่เกินกว่า 60 วัน

ภายหลังวันที่ในรายงาน 
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ก84. การเกบ็รักษาและการคงไว้ซึ่งเอกสารหลักฐานของงานนั้นอาจรวมถึงการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย 

ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความสามารถในการเข้าถึง หรือความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูลที่

จ าเป็นและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การเกบ็รักษาและการคงไว้ซึ่งเอกสารหลักฐานของงานอาจ

เกี่ยวกับการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานของ

งานอาจได้รับผลกระทบหากเอกสารหลักฐานดังกล่าวสามารถถูกน ามาดัดแปลงแก้ไข ท าเพิ่ม 

หรือลบทิ้งโดยปราศจากการได้รับอนุมัติในการกระท าดังกล่าว หรือหากเอกสารหลักฐานดังกล่าว

สญูหายหรือถูกท าลายอย่างถาวร  

ก85.  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ อาจก าหนดระยะเวลาในการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐาน

ของงาน หากระยะเวลาในการเกบ็รักษาไม่ได้ถูกก าหนดไว้ ส านักงานอาจพิจารณาระยะเวลาใน  

การเก็บรักษาจากลักษณะของงานที่ ส านักงานจัดท าและสถานการณ์ของส านักงาน รวมถึง 

ความจ าเป็นในการคงไว้ของเอกสารหลักฐานของงานนั้นว่ามีความส าคัญต่องานในอนาคตหรือไม่ 

ในกรณีของงานที่ปฏิบัติภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น 

ระยะเวลาในการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของงานโดยปกติแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันที่ใน

รายงาน หรือหากเป็นวันที่หลังจากนั้น ให้ใช้วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของงบการเงินของ

กลุ่มกจิการ (ในกรณีที่เหมาะสม) 

ทรพัยากร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 32) 

ก86. ทรัพยากรส าหรับวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบทรัพยากร รวมถึง 

•  ทรัพยากรบุคคล 

•  ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

•  ทรัพยากรทางปัญญา ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร วิธีการ

หรือแนวทาง 

ทรัพยากรการเงินยังเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ เพราะเป็นเร่ืองจ าเป็นในการได้รับ  

การพัฒนา และการด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางเทคโนโลยี และทรัพยากรทาง

ปัญญา ด้วยเหตุว่าการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรการเงินได้รับอิทธิพลอย่างมากโดยผู้น า 

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในการก ากับดูแลและผู้ น า เช่น วัตถุประสงค์ที่กล่าวถึง การให้

ความส าคัญด้านการเงินและด้านการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงทรัพยากรการเงิน 

ก87. ทรัพยากรอาจมาจากภายในส านักงาน หรืออาจได้รับจากภายนอกโดยเครือข่ายของส านักงาน 

ส านักงานเครือข่ายอื่นหรือผู้ ให้บริการ ทรัพยากรอาจถูกน ามาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมภายใน

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการ

ระบบการบริหารคุณภาพ ในสถานการณ์เมื่อทรัพยากรนั้นได้รับจากเครือข่ายของส านักงาน หรือ

ส านักงานเครือข่ายอื่น ย่อหน้าที่ 48 – 52 ได้ก าหนดในส่วนของการตอบสนองออกแบบและ

น าไปปฏบิัติโดยส านักงานในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบนี้   
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ทรพัยากรบุคคล 

การว่าจ้าง การพัฒนาและการรักษาไว้ของบุคลากร และความรู้และความสามารถของบุคลากร (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 32(ก) 32(ง)) 

ก88.  ทกัษะความรู้ เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติตามบทบาท และนอกเหนือไปจากหลัก

ของความรู้  มาตรฐาน แนวคิด ข้อเทจ็จริง และวิธีปฏิบัติ โดยยังเป็นการผสมผสานและการน า 

ไปปฏิบัติในเร่ืองความรู้ ด้านเทคนิค ทกัษะทางวิชาชีพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณค่าและทัศนคติ

ทางวิชาชีพ ทกัษะความรู้สามารถพัฒนาได้หลายวิธี รวมทั้งการศึกษาทางวิชาชีพ การพัฒนาความรู้

ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ การฝึกอบรม ประสบการณ์การท างาน หรือการฝึกสอนแก่สมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 

ก89.  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ อาจก าหนดให้มีข้อก าหนดที่ระบุถึงทักษะความรู้และ

ความสามารถ เช่น ข้อก าหนดส าหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

รวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาทางวิชาชีพ และการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 

ก90. ตัวอย่างของนโยบายหรือวิธีปฏิบัติทีเ่กีย่วขอ้งกับการว่าจา้ง การพัฒนาและการรักษาไวข้อง

บุคลากร 

นโยบายหรือวิธีปฏิบัติซึ่งออกแบบและน าไปปฏิบัติโดยส านักงานที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง  

การพัฒนาและการรักษาไว้ของบุคลากรอาจระบุถึง 

•  การจัดหาบุคคลที่มีหรือสามารถพัฒนาทกัษะความรู้อย่างเหมาะสม 

•  โครงการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทกัษะความรู้ของบุคลากรและการพัฒนาความรู้

ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  

•  กลไกการประเมินผลที่ถูกน ามาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และรวมถึงการวัดผล  

ด้านทกัษะความรู้และผลการปฏบิัติงานอื่น  

•  ค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง และสิ่งจูงใจอื่น ส าหรับบุคลากรทุกคน รวมถึงผู้สอบบัญชี

ที่รับผิดชอบงานและบุคคลที่ได้รับมอบหมายบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่

เกี่ยวข้องกบัระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  

ความมุ่งมั่นต่อคุณภาพและภาระรับผิดชอบของบุคลากร และการรับรู้ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 32(ข)) 

ก91. การประเมินผลและการได้รับผลตอบกลับที่ทันเวลาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

ความรู้ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการประเมินผลและการได้รับผลตอบกลับที่ไม่เป็น

ทางการอาจถูกน ามาใช้ เช่น ในกรณีของส านักงานที่มีบุคลากรจ านวนน้อย 

ก92.  การกระท าหรือพฤติกรรมเชิงบวกที่แสดงให้เห็นโดยบุคลากรอาจถูกรับรู้ ผ่านวิธีการที่หลากหลาย 

เช่น ผ่านการก าหนดค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง หรือสิ่งจูงใจอื่น ในบางสถานการณ์ สิ่งจูงใจ

ทั่วไปหรือไม่เป็นทางการที่ไม่ได้ขึ้ นอยู่กับผลตอบแทนที่ เป็นเงินอาจมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์นั้น  
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ก93. ส านักงานอาจมีมาตรการส าหรับบุคลากรที่แสดงการกระท าหรือพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงลบ

ต่อคุณภาพ เช่น ความล้มเหลวในการแสดงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ โดยการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่ง

ทักษะความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่หรือน าการตอบสนองของส านักงานที่ออกแบบไว้มาปฏิบัติ  

อาจขึ้ นอยู่กับลักษณะของการกระท าหรือพฤติกรรม รวมถึงความรุนแรงและความถี่ที่เกิดขึ้ น  

การปฏิบัติของส านักงานเมื่อบุคลากรที่แสดงการกระท าหรือพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

คุณภาพ อาจรวมถึง  

•  การฝึกอบรมหรือการพัฒนาทางวิชาชีพอื่น 

•  การพิจารณาผลกระทบของเร่ืองต่อการประเมินผล ค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง หรือ

สิ่งจูงใจอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

•  การลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม 

บุคคลที่มาจากแหล่งภายนอก (อ้างถึงย่อหน้าที่ 32(ค)) 

ก94. มาตรฐานวิชาชีพอาจรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ  

ความเหมาะสมของทรัพยากร ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)15 

กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในการก าหนดทรัพยากรอย่าง

เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานซึ่งถูกมอบหมายหรือถูกจัดให้มีไว้แก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

อย่างทนัเวลาตามนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงาน 

การมอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานให้กบัแต่ละงานที่ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 32(ง)) 

ก95.  สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานอาจถูกมอบหมายในงานที่ให้บริการ โดย  

•  ส านักงาน ซึ่งรวมถึงการมอบหมายบุคลากรจากศูนย์ให้บริการในส านักงาน  

•  เครือข่ายของส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายอื่น เมื่อส านักงานใช้บุคคลจากเครือข่ายของ

ส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายอื่นส าหรับปฏบิัติงานในงานที่ให้บริการ (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชี

ของกจิการภายในกลุ่มหรือศูนย์ให้บริการของเครือข่ายหรือส านักงานเครือข่ายอื่น)  

•  ผู้ให้บริการ เมื่อส านักงานใช้บุคคลจากผู้ ให้บริการส าหรับปฏิบัติงานในงานที่ให้บริการ 

(กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจากส านักงานซึ่งไม่ได้อยู่ภายในเครือข่ายของ

ส านักงาน) 

ก96.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)16 กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานในการก าหนดสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

และผู้ ตรวจสอบภายในใด ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรงซึ่ งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่ม

ผู้ ปฏิบัติงาน โดยมีทักษะความรู้ และความสามารถที่ เหมาะสม รวมถึงเวลาที่ เพียงพอใน  
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 25 
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การปฏิบัติงานสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 60017 ได้ขยายความถึงวิธีการในการน า

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) มาถือปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 

งบการเงินของกลุ่มกิจการ การตอบสนองที่ออกแบบและน าไปปฏิบัติโดยส านักงานในการระบุถึง

ทักษะความรู้และความสามารถของการมอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้กับงานตรวจสอบ 

อาจรวมถึงนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่กล่าวถึง 

•  สารสนเทศซึ่งอาจได้รับโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน และปัจจัยในการพิจารณาใน 

การก าหนดการมอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานให้กับงานตรวจสอบ รวมถึง 

การมอบหมายโดยเครือข่ายของส านักงาน ส านักงานเครือข่ายอื่นหรือผู้ ให้บริการ ว่ามี

ทกัษะความรู้และความสามารถในการปฏบิัติงาน 

•  ความกังวลเกี่ยวกับทักษะความรู้และความสามารถของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานถูกแก้ไข

อย่างไร โดยเฉพาะการมอบหมายโดยเครือข่ายของส านักงาน ส านักงานเครือข่ายอื่นหรือ 

ผู้ให้บริการ 

ก97.  ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 48-52 ยังเกี่ยวข้องกับกรณีของการใช้บุคคลจากเครือข่ายของส านักงาน

หรือส านักงานเครือข่ายอื่นในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม  

(ดูตัวอย่างในย่อหน้าที่ ก179)  

ทรพัยากรทางเทคโนโลยี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 32(ฉ)) 

ก98. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี โดยทั่วไปคือระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของส านักงานรวมไปถึงการสนับสนุนโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการ 

• ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโปรแกรมหรือชุดโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้ปฏบิัติงาน

โดยมีหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจงตรงไปยังผู้ใช้หรือโปรแกรมระบบงานอื่นในบางกรณี 

• โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

การด าเนินงาน และฐานข้อมูลและฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 

• กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกระบวนการของส านักงานที่จัดการการเข้าถึง

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือ  

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการการด าเนินการ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งรวมถึงการติดตามผลสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ก99.  ทรัพยากรทางเทคโนโลยี อาจมีวัตถุประสงค์ที่หลายหลายภายในส านักงาน และบางวัตถุประสงค์

อาจไม่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ ทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์

ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  คือ 

•  ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่งใช้ในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ หรือการด าเนินการใน

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานโดยตรง  

•  ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่งกลุ่มผู้ปฏบิัติงานใช้ในการปฏบิัติงานโดยตรง และ  

•  ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่งจ าเป็นในการช่วยท าให้การด าเนินการข้างต้นมีประสิทธิภาพ 

เช่น เกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตวัอย่างการปรบัใหเ้หมาะสมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าทรพัยากรทางเทคโนโลยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัจุดประสงค์

ของมาตรฐานการบริหารคณุภาพฉบบัน้ีอาจแตกต่างกนัไดอ้ย่างไร  

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย ทรัพยากรทางเทคโนโลยีอาจประกอบด้วย

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพาณิชย์ที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ ใช้ โดยซื้ อมาจาก 

ผู้ให้บริการ กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินการของ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกี่ยวข้องแม้ว่าอาจจะไม่ซับซ้อน (เช่น กระบวนการ

ส าหรับการให้สิทธิ์การเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการท าให้

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจุบัน)  

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมาก ทรัพยากรทางเทคโนโลยีอาจมีความซับซ้อน

มากกว่า และอาจประกอบด้วย 

o  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหลายระบบ ซึ่งรวมถึงระบบงานที่พัฒนาขึ้นเอง 

หรือระบบงานที่พัฒนาโดยเครือข่ายของส านักงาน เช่น 

•  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศใช้โดยกลุ่มผู้ ปฏิบัติงาน (เช่น 

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบ และเคร่ืองมือสอบบัญชีแบบอตัโนมัติ)  

•  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาและใช้โดยส านักงานส าหรับ

การจัดการด้านระบบการบริหารคุณภาพ (เช่น ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศในการติดตามผลความเป็นอิสระ หรือมอบหมายบุคคล

ให้กบังาน)  

o  กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ช่วยสนับสนุนการด าเนินการของ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้  รวมถึงบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการ

โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และกระบวนการของส านักงานส าหรับจัดการการเปล่ียนแปลงโปรแกรม

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ก100.  ส านักงานอาจพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้ ในการได้มา การพัฒนา การน าไปปฏิบัติ และการรักษา

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

•  ข้อมูลที่น าเข้าครบถ้วนและเหมาะสม  

•  การรักษาความลับของข้อมูลถูกท าให้คงอยู่ 

•  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการได้ตามที่ออกแบบไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่

ตั้งใจไว้ 

•  ผลลัพธข์องระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ควรจะเป็น 

•  การควบคุมทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าคัญต่อการสนับสนุนการด าเนินการต่อเนื่อง

ของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม 

•  ความจ าเป็นส าหรับทกัษะที่อาศัยความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมบุคคลที่จะใช้ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ  

•  ความจ าเป็นในการพัฒนาวิธปีฏิบัติที่อธบิายถึงวิธีการด าเนินการของระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ก101. ส านักงานอาจยับย้ังเป็นการเฉพาะในการใช้งานหรือยับย้ังคุณสมบัติพิเศษของ ระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศจนกว่าจะได้พิจารณาแล้วว่าระบบงานด าเนินการอย่างเหมาะสมและได้รับ

การอนุมัติการใช้งานจากส านักงาน อีกทางเลือกหนึ่ง ส านักงานอาจก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏบิัติ

ถึงสถานการณ์เมื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส านักงานไม่ได้อนุมัติ 

นโยบายหรือวิธปีฏบิัตินั้นอาจก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏบิัติพิจารณาว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความเหมาะสมที่จะใช้ก่อนการน าไปใช้กับงานที่ให้บริการ ผ่านการพิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ ตาม 

ย่อหน้าที่ ก100 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)18 กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานส าหรับทรัพยากรของงาน 

ทรพัยากรทางปัญญา (อ้างถึงย่อหน้าที่ 32(ช)) 

ก102.  ทรัพยากรทางปัญญาประกอบไปด้วยสารสนเทศที่ส านักงานใช้ในการท าให้ระบบการบริหาร

คุณภาพสามารถด าเนินการได้และในการส่งเสริมความสอดคล้องในการปฏบิัติงาน  

ตวัอย่างของทรพัยากรทางปัญญา 

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่เป็นลายลักษณ์อกัษร วิธกีาร แนวทางธุรกจิหรือประเดน็ที่เฉพาะเจาะจง 

แนวทางการบัญชี เอกสารหลักฐานที่เป็นมาตรฐาน หรือการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ (เช่น  

การสมัครรับข้อมูลเว็บไซต์ที่จัดหาสารสนเทศเชิงลึกเกี่ยวกับกิจการหรือสารสนเทศอื่นที่

โดยทั่วไปใช้ในการปฏบิัติงาน) 

 
18

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 25-28 
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ก103. ทรัพยากรทางปัญญาอาจจัดให้มีไว้ผ่านทางทรัพยากรทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น วิธีการของ

ส านักงานอาจถูกรวมไว้ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอ านวยความสะดวกในการวางแผน

งานและการปฏบิัติงาน  

การใชท้รพัยากรทางเทคโนโลยีและทรพัยากรทางปัญญา (อ้างถึงย่อหน้าที่ 32(ฉ)–32(ช)) 

ก104. ส านักงานอาจก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในเร่ืองของการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรทางปัญญา นโยบายหรือวิธปีฏบิัติเหล่านั้นอาจ 

•   ก าหนดการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภทหรือทรัพยากรทางปัญญาใน

การปฏบิัติงาน หรือเกี่ยวข้องกบัลักษณะอื่นของงาน เช่น การเกบ็แฟ้มงานแบบถาวร  

•   ระบุคุณสมบัติหรือประสบการณ์ของบุคคลที่ต้องใช้ทรัพยากร รวมถึงความจ าเป็นของ

ผู้ เชี่ ยวชาญหรือการฝึกอบรม ตัวอย่างเ ช่น ส านักงานอาจระบุ คุณสมบัติหรือ 

ความเชี่ยวชาญที่ต้องการในการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยเหตุว่าทกัษะที่อาศัยความเชี่ยวชาญอาจจ าเป็นในการตีความผลลัพธ์ 

•   ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในเร่ืองของการใช้ทรัพยากร

ทางเทคโนโลยีและทรัพยากรทางปัญญา  

•   ก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีหรือทรัพยากรทางปัญญา รวมถึงวิธีการของ

บุคคลในการท างานร่วมกันกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิธีการน าทรัพยากร

ทางปัญญามาถือปฏิบัติ และความมีพร้อมของการสนับสนุนหรือช่วยเหลือส าหรับการใช้

ทรัพยากรทางเทคโนโลยีหรือทรัพยากรทางปัญญา 

ผูใ้หบ้ริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(น) 32(ซ)) 

ก105. ในบางสถานการณ์  ส านักงานอาจใช้ทรัพยากรที่ ได้จากผู้ ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง  

ในสถานการณ์เมื่อส านักงานไม่มีสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรภายในได้อย่างเหมาะสม แม้ว่า

ส านักงานอาจใช้ทรัพยากรจากผู้ ให้บริการ ส านักงานยังคงต้องรับผิดชอบระบบการบริหาร

คุณภาพนั้น 

ตวัอย่างทรพัยากรจากผูใ้หบ้ริการ 

•  การว่าจ้างบุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลหรือการสอบทานคุณภาพงาน 

หรือให้การปรึกษาหารือเกี่ยวกบัประเดน็ทางเทคนิค 

•  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพาณิชย์ที่ถูกใช้ในการปฏบิัติงานสอบบัญชี 

•  บุคคลที่ปฏิบัติงานตามวิธีการในงานของส านักงาน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มจากส านักงานอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ภายในเครือข่ายของส านักงาน หรือการว่าจ้าง

บุคคลในการเข้าร่วมการตรวจนับสนิค้าคงเหลือในพื้นที่ห่างไกล 

•  ผู้ เชี่ยวชาญภายนอกของผู้ สอบบัญชีที่ส านักงานใช้ เพื่อช่วยกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานใน 

การได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี  
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ก106. ในการระบุและการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ส านักงานถูกก าหนดให้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

เง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่อาจส่งผลในทางตรงข้ามกบั

การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ซึ่งรวมถึงเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือ

การไม่กระท าการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ในการท าเช่นนั้น ส านักงานอาจพิจารณาลักษณะของ

ทรัพยากรที่ได้จากผู้ให้บริการ วิธีการและขอบเขตของทรัพยากรที่ส านักงานใช้ และลักษณะทั่วไป

ของผู้ให้บริการที่ส านักงานใช้ (เช่น ความแตกต่างในประเภทของส านักงานบริการทางวิชาชีพอื่นที่

ใช้) เพื่อที่จะระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น 

ก107. ในการพิจารณาว่าทรัพยากรจากผู้ ให้บริการมีความเหมาะสมหรือไม่ส าหรับการใช้ในระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงานหรือในการปฏิบัติงานนั้น ส านักงานอาจ ได้รับสารสนเทศ

เกี่ยวกับผู้ ให้บริการและจ านวนของแหล่งที่มาของทรัพยากรที่ได้ เร่ืองที่ส านักงานอาจใช้ใน  

การพิจารณา รวมถึง  

• วัตถุประสงค์และความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของวิธีการจาก  

ผู้ ให้บริการ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพใน 

ย่อหน้าที่ 32(ช) เช่น ความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ผู้ให้บริการไม่ได้ปรับปรุงวิธีการเพื่อสะท้อน

ถึงการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

• ลักษณะและของเขตของทรัพยากร และเง่ือนไขของการบริการ (เช่น ในกรณีที่เกี่ยวกับ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจพิจารณาถึงความถี่ในการปรับปรุงที่ได้รับ ข้อจ ากัด

ของการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการจัดการของผู้ ให้บริการเกี่ยวกับ 

การรักษาความลับของข้อมูล) 

• ขอบเขตของการใช้ทรัพยากรระหว่างส านักงาน วิธีการที่ส านักงานจะน าทรัพยากรมาใช้ 

และความเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์การใช้งาน 

• ขอบเขตของการจัดการทรัพยากรส าหรับส านักงาน  

• การใช้งานของผู้ให้บริการก่อนหน้าของส านักงาน 

• ประสบการณ์ของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมและชื่อเสยีงของผู้ให้บริการในตลาด 

ก108. ส านักงานอาจมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกระท าการเพิ่มเติมในการใช้ทรัพยากรจากผู้ให้บริการ

เพื่อที่ว่าทรัพยากรสามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจจ าเป็นต้อง

สื่อสารสารสนเทศกับผู้ ให้บริการเพื่อให้ทรัพยากรสามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล หรือ 

ในกรณีของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานอาจจ าเป็นต้องมีการสนับสนุนโครงสร้าง 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

สารสนเทศและการสือ่สาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 33) 

ก109. การได้รับ การผลิต หรือการสื่อสารสารสนเทศเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 

ทุกคนและเป็นการรวบรวมการกระจายของสารสนเทศภายในส านักงานและภายนอกเข้าไว้ด้วยกัน 

สารสนเทศและการสื่อสารกระจายไปทั่วทุกองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ 
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ระบบสารสนเทศของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 33(ก)) 

ก110. สารสนเทศที่น่าเชื่อถือและมีความเกี่ยวข้อง รวมถึงสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ 

ท าให้การท างานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานมีความถูกต้อง และสนับสนุน 

การตัดสนิใจเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ 

ก111.  ระบบสารสนเทศอาจรวมถึงการใช้งานคู่มือหรือองค์ประกอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผล

ต่อชนิดของสารสนเทศที่ถูกระบุ ได้มา ประมวลผล เกบ็รักษา และสื่อสาร วิธีปฏิบัติในการระบุ 

ได้มา ประมวลผล เกบ็รักษา และสื่อสารสารสนเทศอาจต้องปฏิบัติตามผ่านระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และในบางกรณีอาจถูกรวมไว้ในการตอบสนองต่อองค์ประกอบอื่นของส านักงาน  

นอกจากนั้น อาจบันทกึแบบดิจิทลัแทนหรือเพิ่มเติมจากบันทกึแบบกายภาพ  

ตวัอย่างการปรบัใหเ้หมาะสมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่การออกแบบระบบสารสนเทศส าหรบัส านกังานทีมี่

ความซบัซอ้นนอ้ยท าไดอ้ย่างไร  

ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อยที่มบีุคลากรจ านวนน้อย และผู้น ามีความเกี่ยวข้องโดยตรง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติแบบเข้มงวดที่ระบุถึงวิธีการที่สารสนเทศต้องถูกระบุ ได้มา ประมวลผล 

และเกบ็รักษาอาจไม่จ าเป็น 

การสือ่สารภายในส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 33(ข) 33(ค)) 

ก112. ส านักงานอาจรับรู้ และส่งเสริมหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใน 

การแลกเปล่ียนสารสนเทศกับส านักงานและระหว่างกันเอง โดยการก าหนดช่องทางการสื่อสาร

เพื่ออ านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างส านักงาน 

ตวัอย่างของการสือ่สารระหวา่งส านกังาน บุคลากร และกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

• ส านักงานสื่อสารถึงหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับการน าการตอบสนองของส านักงานไป

ให้กบับุคลากรและกลุ่มผู้ปฏบิัติงานไปปฏบิัติ  

• ส านักงานสื่อสารการเปล่ียนแปลงของระบบการบริหารคุณภาพต่อบุคลากรและ  

กลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ในเรื่องขอบเขตของการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

และการท าให้บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสามารถกระท าตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

อย่างรวดเรว็และเหมาะสม 

• ส านักงานสื่อสารสารสนเทศที่ได้รับในช่วงกระบวนการการตอบรับและการคงไว้ของ

ส านักงานที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการวางแผนและปฏบิัติงาน 

• กลุ่มผู้ปฏบิัติงานสื่อสารสารสนเทศต่อส านักงาน เกี่ยวกบั 

o  ข้อมูลลูกค้าที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งอาจเป็นเหตุให้ส านักงานปฏิเสธ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งสารสนเทศได้รับรู้ ก่อน 

การตอบรับงานหรือการคงไว้ซึ่งความสมัพันธก์บัลูกค้าหรืองานที่มีลักษณะเฉพาะ 
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o การด าเนินการของการตอบสนองของส านักงาน (เช่น ความกังวลเกี่ยวกับ

กระบวนการของส านักงานส าหรับการมอบหมายงานให้กับบุคลากรในงาน)  

ซึ่งในบางกรณีอาจแสดงถึงข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  

•  กลุ่มผู้ปฏบิัติงานสื่อสารสารสนเทศให้กบัผู้สอบทานคุณภาพงานหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ให้

การปรึกษาหารือ 

•  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการสื่อสารประเด็นให้กับผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน ซึ่งรวมถึงประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารคุณภาพในระดับงาน 

•  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการส าหรับ

การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระสื่อสารกับบุคลากรและกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในเร่ืองการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ และ

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น 

การสือ่สารกบับุคคลภายนอก 

การสื่อสารถึงเครือข่ายหรือภายในเครือข่ายของส านักงานและผู้ให้บริการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 33(ง)(1)) 

ก113. นอกจากการสื่อสารสารสนเทศของส านักงานถึงเครือข่ายหรือภายในเครือข่ายของส านักงานหรือ 

ผู้ให้บริการแล้ว ส านักงานอาจจ าเป็นต้องได้รับสารสนเทศจากเครือข่าย ส านักงานเครือข่าย หรือ

ผู้ให้บริการซึ่งสนับสนุนส านักงานในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการในระบบ

การบริหารคุณภาพด้วย 

ตวัอย่างสารสนเทศทีส่ านกังานไดร้บัจากภายในเครือข่ายของส านกังาน 

ส านักงานได้รับสารสนเทศจากเครือข่ายหรือส านักงานเครือข่ายอื่นเกี่ยวกับลูกค้าของส านักงาน

เครือข่ายอื่นซึ่งมีข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระที่ส่งผลกระทบต่อส านักงาน 

การสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอกอื่นของส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 33(ง)(2)) 

ก114.  ตัวอย่างเมือ่กฎหมาย ขอ้บงัคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพอาจก าหนดใหส้ านกังานสือ่สารขอ้มูลกบั

บุคคลภายนอก  

•  ส านักงานตระหนักถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของลูกค้า  และข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ส านักงานรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับต่อบุคคลภายนอกของบริษัทลูกค้าที่เหมาะสม หรือพิจารณาว่าการรายงานเป็น 

การกระท าที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้นหรือไม่ 

•  กฎหมาย หรือข้อบังคับอาจก าหนดให้ส านักงานเปิดเผยรายงานความโปร่งใสและอาจระบุ

ลักษณะของสารสนเทศที่ถูกก าหนดให้รวมไว้ในรายงานความโปร่งใสด้วย 

•  กฎหมาย หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้ส านักงานสื่อสารบางเร่ืองให้กบัผู้มีหน้าที่

ก ากบัดูแล  
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ก115. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับอาจยับย้ังส านักงานจากการสื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการบริหารคุณภาพสู่ภายนอก 

ตวัอย่างเมือ่ส านกังานอาจถกูยบัยัง้จากการสือ่สารขอ้มูลสู่ภายนอก  

• ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับความลับหรือความเป็นส่วนตัว ห้ามมิให้เปิดเผย

สารสนเทศบางอย่าง 

• หน้าที่ของการรักษาความลับภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง 

การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 34) 

ก116. การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจงอาจกล่าวถึงความเสี่ยงด้านคุณภาพหลายเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพมากกว่าหนึ่งข้อในองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือ

วิธีปฏิบัติส าหรับความไม่พอใจและข้อกล่าวหาอาจกล่าวถึงความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในเร่ืองทรัพยากร (เช่น ความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของบุคลากร) เร่ือง

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้อง และการก ากับดูแลและผู้ น า การตอบสนองโดย

เฉพาะเจาะจงเพียงล าพังอาจไม่เพียงพอที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหาร

คุณภาพ  

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 34(ก)) 

ก117. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องอาจประกอบด้วยเง่ือนไขที่ เกี่ยวกับการระบุและ  

การประเมินการคุกคามและวิธีการรับมือ ตัวอย่างเช่น ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับจุดประสงค์ในเร่ืองนี้ และการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด

โดยที่ส านักงานน าไปใช้อย่างสมเหตุสมผลและรายงานผลการตรวจสอบบุคคลที่สาม 

ก118.  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจระบุถึงวิธีการตอบสนองของส านักงานต่อการละเมิด 

ตัวอย่างเช่น ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก าหนดข้อก าหนดในกรณีที่

ส านักงานเกิดการละเมิดประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้น รวมถึงก าหนด

ข้อก าหนดเฉพาะเกี่ยวกบัการละเมิดมาตรฐานในเร่ืองความเป็นอสิระ ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดในเร่ือง

การสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก 

ก119.  ส านักงานอาจกล่าวถึงเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการละเมิดข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

• การสื่อสารในเร่ืองการละเมิดข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องไปยังบุคลากรที่

เหมาะสม  

• การประเมินระดับความมีนัยส าคัญและผลกระทบของการละเมิดต่อการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

• การกระท าที่จะต้องด าเนินการตอบสนองเพื่อแก้ไขผลที่เกิดขึ้ นจากการละเมิดจนเป็นที่ 

น่าพอใจ รวมถึงการกระท าที่จะต้องด าเนินการอย่างทนัท ี
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• การพิจารณาว่าจะรายงานเร่ืองการละเมิดไปยังบุคคลภายนอกหรือไม่ เช่น ผู้มีหน้าที่ก ากับ

ดูแลของกจิการซึ่งเกี่ยวข้องกบัการละเมิด หรือผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลจากภายนอก และ 

• การพิจารณาการกระท าที่เหมาะสมที่จะต้องด าเนินการตามความรับผิดชอบของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดนี้  

ขอ้รอ้งเรียนและขอ้กล่าวหา (อ้างถึงย่อหน้าที่ 34(ค)) 

ก120. การก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการจัดการกับข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาอาจช่วย ให้

ส านักงานป้องกนัการรายงานที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้อาจช่วยส านักงานในเร่ือง 

•  การระบุและการจัดการกบับุคคล รวมถึงผู้น า ซึ่งไม่ได้แสดงหรือปฏบิัติในลักษณะที่ท าให้

เหน็ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ และสนับสนุนความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของส านักงาน หรือ  

•  การระบุข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพ 

ก121. ข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาอาจจัดท าโดยบุคลากร หรือหน่วยงานภายนอกอื่นของส านักงาน (เช่น 

ลูกค้า ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม หรือบุคคลภายในเครือข่ายของส านักงาน) 

สารสนเทศทีร่ับรูภ้ายหลงัการตอบรับหรือการคงไวซึ้ง่ความสมัพันธ์กบัลูกคา้หรืองานทีมี่ลกัษณะเฉพาะ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 34(ง)) 

ก122. สารสนเทศที่ได้รับรู้ ภายหลังการตอบรับหรือการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่มี

ลักษณะเฉพาะอาจ 

• มีอยู่ในช่วงที่ส านักงานตัดสินใจตอบรับหรือการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืองานที่มี

ลักษณะเฉพาะ และส านักงานไม่ได้ตระหนักถึงสารสนเทศดังกล่าว หรือ 

• เกี่ยวข้องกบัสารสนเทศใหม่ที่เกดิขึ้นจากการตัดสนิใจตอบรับหรือการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์

กบัลูกค้าหรืองานที่มีลักษณะเฉพาะ 

ตัวอย่างของเรื่องที่ระบุในนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานส าหรับสถานการณ์เมื่อมี

สารสนเทศทีไ่ดร้ับรูภ้ายหลังการตอบรับหรือการคงไวซึ้่งความสัมพันธ์กับลูกคา้หรืองานที่มี

ลกัษณะเฉพาะ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจตอบรบังานหรือการคงไวซึ้ง่ความสมัพนัธ์กบั

ลกูคา้หรืองานทีมี่ลกัษณะเฉพาะ 

• ด าเนินการปรึกษาหารือภายในส านักงานหรือกบัที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

• การพิจารณาว่ามีข้อก าหนดวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้อบังคับที่ก าหนดให้ส านักงานต้อง

ด าเนินงานตรวจสอบต่อหรือไม่ 

• การหารือในระดับที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบริหารจัดการของลูกค้าและผู้มีหน้าที่ก ากับ

ดูแล หรือหน่วยงาน เกี่ยวกับการกระท าซึ่งส านักงานอาจต้องด าเนินการตามข้อเทจ็จริง

ที่และสถานการณ์เกี่ยวข้อง 

• เมื่อส านักงานพิจารณาว่าการถอนตัวเป็นการกระท าที่เหมาะสม  
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o ต้องแจ้งการตัดสินใจนี้พร้อมทั้งเหตุผลการถอนตัวกับทางผู้บริหารของลูกค้า

และผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลหรือหน่วยงานที่ว่าจ้าง  

o พิจารณาว่ามีข้อก าหนดวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้อบังคับที่ก าหนดให้ส านักงาน

รายงานการถอนตัวจากงานหรือทั้งจากงานและความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อม

กบัเหตุผลในการถอนตัวไปยังหน่วยงานก ากบัดูแลหรือไม่  

ก123. ในบางสถานการณ์ กฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศอาจก าหนดภาระผูกพันของส านักงานใน 

การตอบรับหรือคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือในกรณีของภาครัฐ ส านักงานอาจได้รับ  

การแต่งตั้งผ่านบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

ตัวอย่างของเรื่องทีร่ะบุในนโยบายหรือวิธีปฏิบติัของส านักงาน ในสถานการณ์เมื่อส านักงานมี

ภาระผูกพนัในการตอบรบัหรือคงไวซึ้ง่งาน หรือเมือ่ส านกังานไม่สามารถถอนตัวจากงาน และ

ส านกังานตระหนกัถึงขอ้มูลทีจ่ะเป็นเหตุใหส้ านกังานปฏิเสธหรือยุติงาน 

•  ส านักงานพิจารณาผลกระทบของสารสนเทศต่อการปฏบิัติงาน  

•  ส านักงานสื่อสารสารสนเทศให้กับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน และให้ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานเพิ่มขอบเขตและความถี่ของทศิทางและการควบคุมดูแลงานของสมาชิก

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและสอบทานงานนั้น  

•  ส านักงานมอบหมายบุคลากรที่มีประสบการณ์มากให้กบังานนั้น  

•  ส านักงานพิจารณาว่าต้องมีการปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงาน 

การสือ่สารกบับุคคลภายนอก (อ้างถึงถึงย่อหน้าที่ 34(จ)) 

ก124. ความสามารถในการรักษาความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในคุณภาพงานของส านักงานอาจท าให้

เพิ่มขึ้ นโดยการที่ส านักงานสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้ นเพื่อให้เกิดคุณภาพและความมี

ประสทิธผิลของกจิกรรมอย่างตรงประเดน็ เชื่อถือได้ และโปร่งใส 

ก125. บุคคลภายนอกที่อาจใช้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  รวมทั้ง

ขอบเขตความสนใจในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะ

และสถานการณ์ของส านักงานและของงานนั้น ๆ 

ตวัอย่างบุคคลภายนอกทีอ่าจใชส้ารสนเทศเกีย่วกบัระบบการบริหารคณุภาพของส านกังาน 

•  ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลลูกค้าของกจิการ อาจใช้สารสนเทศเพื่อประเมินว่าจะ

แต่งตั้งส านักงานเพื่อปฏบิัติงานหรือไม่  

•  ผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลภายนอก อาจต้องการสารสนเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุน

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีอ านาจในการติดตามผลคุณภาพของงานที่อยู่ภายใต้

กฎหมายของประเทศ และเพื่อท าความเข้าใจการท างานของส านักงาน 
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•  ส านักงานอื่นที่ใช้งานของส านักงานในการปฏิบัติงาน (เช่น ผู้ สอบบัญชีของกลุ่ม

กจิการ) อาจร้องขอสารสนเทศดังกล่าว  

•  ผู้ ใช้รายงานของส านักงาน เช่น นักลงทุนซึ่ งใช้รายงานในการตัดสินใจ อาจมี 

ความต้องการสารสนเทศดังกล่าว  

ก126. สารสนเทศที่ให้แก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน  รวมถึง

สารสนเทศที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับวิธีการที่ ระบบการบริหารคุณภาพสนับสนุน

การปฏบิัติงานให้มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ อาจประกอบด้วยเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน เช่น โครงสร้างองค์กร  รูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ และ

สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน 

• การก ากับดูแลและผู้น าของส านักงาน เช่น วัฒนธรรม การแสดงถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อ

คุณภาพ และบทบาทที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่เกี่ยวกับระบบ  

การบริหารคุณภาพ 

• วิธีการที่ส านักงานบรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนด  

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งข้อก าหนดเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ 

• ปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาซึ่งงานที่มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น สารสนเทศอาจถูกน าเสนอในรูปแบบ

ของตัวชี้ วัดคุณภาพงานพร้อมกบัการบรรยายเพื่อที่จะอธบิายตัวชี้ วัดดังกล่าว 

• ผลของกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานและการตรวจสอบอย่างละเอยีดโดยหน่วยงาน

ภายนอก และวิธีการที่ส านักงานได้แก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุหรือมีการตอบสนองต่อเร่ือง

เหล่านั้น 

• การประเมินผลที่ได้ปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 53-54 ที่ ว่าระบบการบริหารคุณภาพท าให้

ส านักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบและ

สรุปผลนั้นได้ รวมถึงเกณฑข์องดุลยพินิจที่ใช้ในการประเมินผลและสรุปผล 

• วิธีการที่ส านักงานมีการตอบสนองต่อการพัฒนาที่ เพิ่งเกิดขึ้ นและการเปล่ียนแปลงใน

สถานการณ์ของส านักงานหรืองานของส านักงาน รวมถึงวิธกีารที่ระบบการบริหารคุณภาพมี

การปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 

•  ความสมัพันธร์ะหว่างส านักงานและเครือข่าย โครงสร้างของเครือข่ายในภาพรวม ค าอธบิาย

ข้อก าหนดของเครือข่ายและบริการเครือข่าย ความรับผิดชอบของส านักงานและเครือข่าย 

(รวมถึงส านักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ) และ

สารสนเทศเกี่ยวกับขอบเขตในภาพรวมและผลของกิจกรรมการติดตามผลเครือข่ายทั่วทั้ง

ส านักงานเครือข่าย 
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การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแล (อ้างถึงถึงย่อหน้าที่ 34(จ)(1)) 

ก127. วิธีการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล (กล่าวคือ โดยส านักงาน หรือโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน)  

อาจขึ้นกบันโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงาน และสถานการณ์ของงาน 

ก128. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) กล่าวถึง หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีใน

การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลในการตรวจสอบงบการเงิน และกล่าวถึงการที่ผู้สอบบัญชีต้อง

ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการที่จะต้อง

สื่อสารด้วย19 และกระบวนการสื่อสาร20 ในบางสถานการณ์ อาจเป็นการเหมาะสมที่จะสื่อสารกับ 

ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของกิจการนอกเหนือจากกิจการจดทะเบียน (หรือเมื่อปฏิบัติงานอื่น) 

ตัวอย่างเช่น กจิการที่อาจมีส่วนได้เสยีสาธารณะ หรือมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เช่น 

•  กิจการที่ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น 

สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวินาศภัย กองทุนบ านาญ เป็นต้น 

•  กิจการที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน หรือมีผู้บริหารหรือเจ้าของที่อยู่ในความสนใจ

ของสาธารณชน 

•  กจิการที่มีผู้มีส่วนได้เสยีจ านวนมากในวงกว้าง 

ข้อพิจารณาส าหรับภาครัฐ 

ก129. ส านักงานอาจประเมินความเหมาะสมของการสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ

เกี่ยวกับการใช้ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ

อย่างสม ่าเสมอ โดยพิจารณาถึงขนาดและความซับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ ขอบข่ายของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ลักษณะของบริการที่จัดหาให้ รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ  

ผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแล 

การประเมินเมื่อมีความเหมาะสมอย่างอื่นที่จะสื่อสารกบักลุ่มบุคคลภายนอก (อ้างถึงถึงย่อหน้าที่ 34(จ)(2)) 

ก130. การพิจารณาของส านักงานว่าเวลาใดที่มีความเหมาะสมที่จะสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน เป็นเร่ืองของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และอาจมี

อทิธพิลจากเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• ประเภทของงานที่ส านักงานปฏบิัติและประเภทของกจิการของงานที่ปฏบิัตินั้น 

• ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน  

• ลักษณะสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของส านักงาน เช่น ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกจิใน

ประเทศของส านักงาน และลักษณะของตลาดการเงินที่ส านักงานด าเนินการอยู่ 

 
19

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่ 11–13 

20
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 18–22 
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• ขอบเขตของการสื่อสารที่ส านักงานได้สื่อสารกับบุคคลภายนอกไปแล้วเกี่ยวกับกฎหมาย

หรือข้อบังคับ (กล่าวคือ มีความจ าเป็นที่ต้องสื่อสารเพิ่มเติมหรือไม่ และหากจ าเป็น 

จะต้องสื่อสารเร่ืองอะไร) 

• ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อยู่ภายใต้กฎหมายในประเทศ

ของส านักงาน รวมถึงความเข้าใจและความสนใจที่บุคคลภายนอกได้กล่าวถึงเกี่ยวกับงานที่

ส านักงานปฏบิัติและกระบวนการในการปฏบิัติงานของส านักงาน 

• แนวโน้มของกฎหมายในประเทศ 

• สารสนเทศที่เผยแพร่สู่บุคคลภายนอกแล้ว 

• วิธีการที่กลุ่มบุคคลภายนอกอาจใช้สารสนเทศ และความเข้าใจทั่วไปของบุคคลเหล่านั้น

ส าหรับเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน และการตรวจสอบ หรือ

การสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง 

• ประโยชน์สาธารณะของการสื่อสารภายนอก และจะถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสูง

กว่าต้นทุน (ที่เป็นตัวเงินหรืออย่างอื่น) ของการสื่อสารดังกล่าว 

เร่ืองดังกล่าวข้างต้นอาจมีผลกระทบต่อสารสนเทศที่ส านักงานสื่อสาร และลักษณะ ระยะเวลา 

ขอบเขต และรูปแบบที่เหมาะสมของการสื่อสาร 

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต รวมถึงรูปแบบที่เหมาะสมของการสื่อสารกบักลุ่มบุคคลภายนอก (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 34(จ)(3)) 

ก131. ส านักงานอาจพิจารณาคุณลักษณะต่อไปนี้ ในการจัดท าสารสนเทศที่น าไปสื่อสารกับกลุ่ม

บุคคลภายนอก 

• สารสนเทศมีความเฉพาะเจาะจงตามสถานการณ์ของส านักงาน การเชื่อมโยงเร่ืองต่าง ๆ ใน

การสื่อสารของส านักงานโดยตรงเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของส านักงาน อาจช่วยลด

โอกาสที่สารสนเทศดังกล่าวจะกลายเป็นข้อมูลทั่วไปและมีประโยชน์น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป 

• สารสนเทศถูกน าเสนอในลักษณะที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย และการน าเสนอต้องไม่ท าให้เกิด

ความบิดเบือนหรือไม่ส่งผลกระทบอย่างไม่เหมาะสมต่อผู้ใช้สารสนเทศนั้น (เช่น สารสนเทศ

ที่น าเสนอมีความสมดุลอย่างเหมาะสมในแง่มุมเชิงบวกและเชิงลบในเร่ืองที่สื่อสาร) 

• สารสนเทศมีความถูกต้องและครบถ้วนในสาระส าคัญทุกประการและไม่มีสารสนเทศที่ถูก

บิดเบือน 

• สารสนเทศค านึงถึงความจ าเป็นในสารสนเทศของผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการพิจารณา 

ความจ าเป็นในสารสนเทศของผู้ ใช้ ส านักงานอาจพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ เช่น ระดับของ

รายละเอียดที่ผู้ใช้พิจารณาว่ามีความหมาย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ผ่านแหล่งอื่นได้หรือไม่ (เช่น เวบ็ไซต์ของส านักงาน) 
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ก132. ส านักงานต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินตามสถานการณ์ เกี่ยวกับรูปแบบ

ที่เหมาะสมของการสื่อสารกับบุคคลภายนอก รวมถึงการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลเมื่อ

ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียน ซึ่งอาจเป็นทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 

ดังนั้น รูปแบบการสื่อสารอาจแตกต่างกนัไป 

ตวัอย่างของรูปแบบการสือ่สารกบักลุ่มบุคคลภายนอก 

•  สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานความโปร่งใส หรือรายงานคุณภาพงานสอบบัญชี  

•  การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีเป้าหมายต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะ (กล่าวคือ 

สารสนเทศเกี่ยวกบัผลลัพธข์องกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงาน) 

•  การสนทนาและโต้ตอบกับบุคคลภายนอกโดยตรง (เช่น การหารือระหว่างกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานและผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแล)  

•  เวบ็เพจ  

•  รูปแบบอื่นของสื่อดิจิทัล เช่น สื่อสังคม หรือการสัมภาษณ์ หรือการน าเสนอผ่าน 

เวบ็คาสต์หรือวีดีโอ  

งานทีอ่ยู่ภายใตก้ารสอบทานคณุภาพงาน 

การสอบทานคุณภาพงานที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 34(ฉ)(2)) 

ก133. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดการสอบทานคุณภาพงานที่ต้องปฏบิัติ ตัวอย่างเช่น ส าหรับงาน

ตรวจสอบส าหรับกจิการที่ 

• เป็นกจิการที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะตามนิยามในแต่ละประเทศ 

• ด าเนินงานในภาครัฐหรือได้รับเงินทุนจากรัฐบาล หรือกิจการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ

สาธารณะ 

• ด าเนินงานในอุตสาหกรรมบางประเภท (เช่น สถาบันการเงินต่าง  ๆ เช่น ธนาคาร  

บริษัทประกนัภัย และกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ) 

• มีระดับสนิทรัพย์ถึงเกณฑท์ี่ระบุไว้ หรือ 

• อยู่ภายใต้การบริหารของศาลหรือกระบวนการพิจารณาคดี (เช่น การช าระบัญชี) 

การสอบทานคุณภาพงานเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพหนึ่งเร่ืองหรือหลายเร่ือง 

ก134.  ความเข้าใจของส านักงานเกี่ยวกบัเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท า

การที่อาจส่งผลในทางตรงข้ามกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 

25(ก)(2) เกี่ยวกับลักษณะและสถานการณ์ของงานที่ส านักงานปฏิบัติงาน ในการออกแบบและน า

การตอบสนองไปปฏิบัติเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพหนึ่ ง เร่ืองหรือหลายเร่ือง 

ส านักงานอาจพิจารณาว่าการสอบทานคุณภาพงานเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมด้วยเหตุผล

ส าหรับการประเมินที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงด้านคุณภาพ 
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ตัวอย่างของเงื่อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่อาจ

ก่อใหเ้กิดความเสีย่งดา้นคณุภาพหนึง่เรือ่งหรือหลายเรือ่ง ซึง่การสอบทานคณุภาพงานอาจเป็น

การตอบสนองทีเ่หมาะสม 

รายการที่เกี่ยวข้องกบัประเภทของงานที่ส านักงานปฏบิัติงานและรายงานที่ออก 

•  งานที่มีความซับซ้อนหรือต้องใช้ดุลยพินิจในระดับสงู เช่น 

o งานตรวจสอบงบการเงินส าหรับกิจการที่ด าเนินงานในอุตสาหกรรมที่มักจะมี

การประมาณการทางบัญชีในระดับสูงและไม่แน่นอน (เช่น สถาบันการเงิน

ขนาดใหญ่ หรือกิจการเหมืองแร่) หรือส าหรับกิจการที่มีความไม่แน่นอนที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ

เกี่ยวกบัความสามารถของกจิการในการด าเนินงานต่อเนื่อง 

o  งานที่ให้ความเชื่อมั่นที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านและความรู้ ในการวัดหรือ

ประเมินเร่ืองที่อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น รายงานกา๊ซเรือน

กระจกซึ่งมีความไม่แน่นอนอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวข้องกบัปริมาณที่รายงาน)  

•  งานที่มีประเดน็ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ เช่น งานตรวจสอบที่มีผลการตรวจสอบภายใน

หรือการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกแล้ว ข้อบกพร่องของการ

ควบคุมภายในที่มีนัยส าคัญที่ ไม่ได้รับการแก้ไข หรือการปรับย้อนหลังอันเป็น

สาระส าคัญของข้อมูลเปรียบเทยีบในงบการเงิน  

•  งานที่มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่ถูกระบุขึ้ นระหว่างกระบวนการตอบรับและคงไว้ของ

ส านักงาน (เช่น ลูกค้ารายใหม่ที่มีประเดน็ไม่เห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีหรือผู้ประกอบ

วิชาชีพงานให้ความเชื่อมั่นคนเดิม)  

•  งานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่

อาจถูกรวมอยู่ในแฟ้มข้อบังคับ และอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในระดับสูง เช่น 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสอืชี้ชวน  

ประเภทของกจิการที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงาน:  

•  กจิการในอุตสาหกรรมเกดิใหม่ หรือส านักงานไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  

•  กจิการที่มีข้อกงัวลที่แสดงในการสื่อสารจากตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ก ากบัดูแลทางการเงิน 

•  กิจการนอกเหนือจากกิจการจดทะเบียนที่อาจมี ส่วนได้เสียสาธารณะ หรือมี  

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น  

o  กิจการที่ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกใน 

วงกว้าง เช่น ธนาคาร บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งการสอบทานคุณภาพงาน

ไม่ได้ถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

o กิจการที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน หรือมีผู้บริหารหรือเจ้าของที่อยู่ใน

ความสนใจของสาธารณชน 

o กจิการที่มีผู้มีส่วนได้เสยีเป็นจ านวนมากในวงกว้าง 
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ก135. การตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพของส านักงานอาจรวมถึงรูปแบบอื่นของการสอบทาน

งานที่ไม่ใช่การสอบทานคุณภาพงาน ตัวอย่างเช่น ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน การตอบสนอง

ของส านักงานอาจรวมถึงการสอบทานวิธีปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มี

นัยส าคัญ หรือการสอบทานการใช้ดุลยพินิจที่มีสาระส าคัญในบางเร่ืองที่ โดยบุคคลที่ม ี

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคโดยเฉพาะ ในบางกรณี การสอบทานงานประเภทอื่น อาจด าเนินการ

เพิ่มเติมจากการสอบทานคุณภาพงาน 

ก136.  ในบางกรณี ส านักงานอาจพิจารณาว่าไม่มีงานสอบบัญชีหรืองานรูปแบบอื่นที่ การสอบทาน

คุณภาพงานหรือการสอบทานงานรูปแบบอื่น จะเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพ  

ข้อพิจารณาส าหรับภาครัฐ 

ก137. ลักษณะและสถานการณ์ของหน่วยงานภาครัฐ (เช่น เนื่องมาจากขนาดและความซับซ้อน ขอบเขต

ของผู้มีส่วนได้เสีย หรือลักษณะของการบริการที่ให้) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านคุณภาพได้  

ในสถานการณ์ดังกล่าว ส านักงานอาจพิจารณาว่าการสอบทานคุณภาพงานเป็นการตอบสนองที่

เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้มีข้อก าหนด 

การรายงานเพิ่มเติมส าหรับผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การรายงานแยกต่างหาก

เกี่ยวกับกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือหน่วยงานก ากับดูแล

อื่น ๆ หรือการสื่อสารกรณีดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน) ในกรณีดังกล่าว  

ส านักงานอาจพิจารณาความซับซ้อนของรายงานและความส าคัญต่อผู้ใช้ด้วย ในการประเมินว่า

การสอบทานคุณภาพงานเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมหรือไม่  

กระบวนการติดตามผลและแกไ้ข (อ้างถึงย่อหน้าที่ 35-47) 

ก138. นอกจากมีการประเมินระบบการบริหารคุณภาพ กระบวนการติดตามผลและแก้ไขจะช่วย

สนับสนุนการพัฒนาของคุณภาพงานและระบบการบริหารคุณภาพในเชิงรุกและอย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างเช่น 

•  หากมีข้อจ ากัดสืบเนื่องของระบบการบริหารคุณภาพ การระบุข้อบกพร่องของส านักงาน 

ไม่เป็นความผิดปกติและเป็นแง่มุมที่ส าคัญของระบบการบริหารคุณภาพ เนื่องจากการระบุ

ข้อบกพร่องโดยทันทีจะช่วยให้ส านักงานแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้ทันเวลาและ  

มีประสทิธผิล และน ามาซึ่งวัฒนธรรมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

•  กิจกรรมการติดตามผลอาจให้สารสนเทศที่ ช่วยให้ส านักงานป้องกันข้อบกพร่องผ่าน 

การตอบสนองในเรื่องที่พบที่ท าให้สามารถน าไปสู่ข้อบกพร่องได้ตลอดเวลา 

การออกแบบและการปฏิบติักิจกรรมการติดตามผล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 37-38) 

ก139. กิจกรรมการติดตามผลของส านักงานอาจประกอบด้วยกิจกรรมการติดตามผลในระหว่าง

ปฏิบัติงานและกิจกรรมการติดตามผลเป็นรอบเวลา กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน

คือกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรทั่วไปที่อยู่ภายในกระบวนการของส านักงานและถูกปฏิบัติบนพื้ นฐานที่
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ทันเวลา ซึ่งตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขต่าง ๆ ส านักงานจะมีการปฏิบัติกิจกรรม 

การติดตามผลเป็นรอบเวลาในช่วงเวลาที่แน่นอน ในกรณีส่วนใหญ่กิจกรรมการติดตามผลใน

ระหว่างปฏบิัติงานให้สารสนเทศเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างทนัเวลามากกว่า 

ก140. กิจกรรมการติดตามผลอาจรวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  

การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานถูกออกแบบเพื่อติดตามผลว่าแง่มุมของระบบการบริหาร

คุณภาพถูกออกแบบ น าไปปฏิบัติ และด าเนินการได้ตามประสงค์ ในบางสถานการณ์ ระบบ 

การบริหารคุณภาพอาจรวมถึงการตอบสนองที่ถูกออกแบบเพื่อสอบทานงานระหว่างกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อท าการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ (เช่น การสอบทานที่ถูกออกแบบเพื่อตรวจพบข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อนในระบบ 

การบริหารคุณภาพ ดังนั้น จึงสามารถป้องกนัความเสี่ยงด้านคุณภาพที่จะเกดิขึ้นได้) วัตถุประสงค์

ของกจิกรรมจะช่วยเป็นแนวทางในการออกแบบและการน าไปปฏบิัติ และหาจุดที่เหมาะสมภายใน

ระบบการบริหารคุณภาพ (เช่น พิจารณาระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการที่ เป็นกิจกรรมการติดตามผลหรือการสอบทานงานที่ตอบสนองต่อความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพ) 

ก141. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลอาจได้รับผลกระทบจากเร่ืองอื่น ๆ 

รวมถึง 

• ขนาด โครงสร้าง และองค์กรของส านักงาน 

• การมีส่วนร่วมของเครือข่ายของส านักงานในกจิกรรมการติดตามผล 

• ทรัพยากรที่ส านักงานมีความประสงค์ที่จะใช้เพื่อให้กิจกรรมการติดตามผลสามารถ

ด าเนินงานได้ เช่น การใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก142. เมื่อได้ปฏิบัติงานกิจกรรมการติดตามผล ส านักงานอาจตัดสินใจว่ามีความจ าเป็นที่จะต้อง

เปล่ียนแปลงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผล เช่น เมื่อเร่ืองที่พบ 

บ่งชี้ถึงความจ าเป็นส าหรับกจิกรรมการติดตามผลที่มีความครอบคลุมมากขึ้น 

การออกแบบกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงานและกระบวนการติดตามผลและแก้ไข (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 37(ค)) 

ก143. วิธกีารที่ส านักงานออกแบบกระบวนการประเมินความเสี่ยง (กล่าวคือ แบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย

ศูนย์ หรือความถี่ในการสอบทาน) อาจส่งผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรม

การติดตามผล รวมถึงกจิกรรมการติดตามผลที่มีต่อกระบวนการประเมินความเสี่ยงของส านักงาน 

ก144. วิธีการที่ส านักงานออกแบบกระบวนการติดตามผลและแก้ไข (เช่น ลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผลและแก้ไข โดยค านึงถึงลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน) 

อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการติดตามผลที่ส านักงานปฏิบัติส าหรับพิจารณาว่ากระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไขบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 35 หรือไม่ 
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ตัวอย่างการปรับใหเ้หมาะสมที่แสดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรมการติดตามผลส าหรับกระบวนการ

ติดตามผลและแกไ้ขท าไดอ้ย่างไร  

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย กิจกรรมการติดตามผลอาจเป็นแบบอย่างง่าย 

เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการติดตามผลและแก้ไขอาจได้มาในลักษณะของความรู้

ของผู้น าที่ขึ้ นอยู่กับความถี่ในการท างานร่วมกับระบบการบริหารคุณภาพ ลักษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลที่ปฏิบัติ ผลของกิจกรรมการติดตามผล 

และการด าเนินการของส านักงานเพื่อตอบสนองกบัผลของกจิกรรมการติดตามผล  

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมาก กิจกรรมการติดตามผลส าหรับกระบวนการ

ติดตามผลและแก้ไขอาจเป็นการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อพิจารณาว่ากระบวนการติดตาม

ผลและแก้ไขให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เชื่อถือได้ และทนัเวลาเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ

และการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้อบกพร่องที่พบ 

การเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 37(ง)) 

ก145.  การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารคุณภาพอาจรวมถึง 

• การเปลี่ยนแปลงในข้อบกพร่องที่ระบุไว้ในระบบการบริหารคุณภาพ 

•  การเปล่ียนแปลงในวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือการตอบสนองที่

เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและของงานนั้น ๆ 

 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้ น กิจกรรมการติดตามผลที่มีอยู่เดิมของส านักงานอาจไม่สามารถ

จัดหาสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพได้อกีต่อไป และ 

ดังนั้น กจิกรรมการติดตามผลของส านักงานอาจรวมถึงการติดตามผลในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง 

กจิกรรมการติดตามผลที่มีอยู่เดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 37(จ)) 

ก146. ผลของกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานที่มีอยู่เดิมอาจบ่งชี้ ถึงส่วนต่าง ๆ ของระบบที่มี

ข้อบกพร่องเกดิขึ้น โดยเฉพาะส่วนต่าง ๆ ที่เกดิจากเหตุการณ์ในอดีตหรือข้อบกพร่องที่พบ 

ก147. กิจกรรมการติดตามผลที่มีอยู่ก่อนที่ส านักงานปฏิบัติอาจไม่สามารถให้สารสนเทศที่สนับสนุน 

การประเมินผลของระบบได้ รวมถึง ส่วนต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพที่ ไ ม่ มี 

การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านพ้นไปตั้งแต่กจิกรรมการติดตามผลได้ปฏบิัติแล้ว 

สารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 37(ฉ)) 

ก148. นอกจากแหล่งที่มาที่กล่าวในย่อหน้าที่ 37(ฉ) แล้ว สารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึง  

• สารสนเทศที่ได้รับการสื่อสารโดยเครือข่ายของส านักงานตามย่อหน้าที่ 50(ค) และ 51(ข) 

เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน รวมถึงข้อก าหนดของเครือข่ายหรือ 

การบริการของเครือข่ายที่ส านักงานได้รวมเข้าไปในระบบการบริหารคุณภาพ 
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• สารสนเทศที่ได้รับการสื่อสารโดยผู้ ให้บริการเกี่ยวกับทรัพยากรที่ส านักงานใช้ในระบบ 

การบริหารคุณภาพ 

• สารสนเทศจากหน่วยงานก ากับดูแลเกี่ยวกับกิจการที่ส านักงานปฏิบัติงาน ซึ่งส านักงาน

สามารถเข้าถึงได้ เช่น สารสนเทศจากหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์เกี่ยวกับกิจการที่

ส านักงานปฏบิัติงาน (เช่น ความผิดปกติในงบการเงินของกิจการ) 

ก149. ผลของการตรวจสอบอย่างละเอยีดโดยหน่วยงานภายนอกหรือสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอื่นทั้งภายใน

และภายนอก อาจบ่งชี้ ว่ากิจกรรมการติดตามผลที่มีอยู่เดิมที่ส านักงานปฏิบัติล้มเหลวที่จะพบ

ข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพ สารสนเทศนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของ

ส านักงานเกี่ยวกบัลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผล 

ก150. การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกไม่สามารถใช้ทดแทนกิจกรรมการติดตามผล

ภายในส านักงาน อย่างไรกต็าม ผลจากการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกท าให้

ทราบถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผล 

การตรวจสอบงานอย่างละเอียด (อ้างถึงย่อหน้าที่ 38) 

ก151. ตัวอย่างของเรือ่งในย่อหนา้ที ่37 ทีส่ านกังานอาจน ามาพิจารณาในการเลือกงานทีเ่สร็จสมบูรณ์

แลว้เพือ่ท าการตรวจสอบอย่างละเอียด 

• เกี่ยวกับเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่ท าให้

เกดิความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

o ประเภทของงานที่ส านักงานปฏิบัติงานและขอบเขตของประสบการณ์ของ

ส านักงานในการปฏบิัติงานประเภทนั้น 

o ประเภทของกจิการที่ปฏบิัติงาน ตัวอย่างเช่น  

• กจิการจดทะเบียน 

• กจิการที่ด าเนินงานในอุตสาหกรรมที่เกดิใหม่  

• กิจการที่ด าเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนหรือต้อง ใช้ 

ดุลยพินิจอย่างมาก  

• กจิการที่ด าเนินงานในอุตสาหกรรมที่ใหม่ส าหรับส านักงาน 

o อายุงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

• ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดจากงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในคร้ังก่อน รวมถึง

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานแต่ละคน  

• เกี่ยวกบัสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง 

o ข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหากบัผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 
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o ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก รวมถึงผู้ สอบบัญชี

ที่รับผิดชอบงานแต่ละคน  

o ผลของการประเมินผลของส านักงานในเร่ืองความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของ 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานแต่ละคน  

ก152. ส านักงานอาจปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลที่หลากหลาย นอกจากการตรวจสอบอย่างละเอียด

ของงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่มุ่งเน้นต่อการพิจารณาว่างานได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีการ

หรือไม่ กิจกรรมการติดตามผลเหล่านี้อาจปฏิบัติต่องานบางประเภทหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ

งานบางราย ส านักงานอาจน าลักษณะและขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผลและผลของกจิกรรม

การติดตามผลมาใช้ในการพิจารณา 

•  เลือกงานที่เสรจ็สมบูรณ์แล้วเพื่อท าการตรวจสอบอย่างละเอยีด 

•  เลือกผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานเพื่อท าการตรวจสอบอย่างละเอยีด 

•  ความถี่ที่จะเลือกผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานเพื่อท าการตรวจสอบอย่างละเอยีด หรือ 

•  แง่มุมของงานที่จะพิจารณาในการปฏบิัติงานตรวจสอบอย่างละเอยีดของงานที่เสรจ็สมบูรณ์แล้ว 

ก153. การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตาม  

รอบระยะเวลาที่ก าหนดอาจช่วยให้ส านักงานติดตามผลว่าผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานบรรลุหน้าที่

ความรับผิดชอบในภาพรวมของตนเกี่ยวกบัการบริหารและการสัมฤทธิ์ผลในด้านคุณภาพของงาน

ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายหรือไม่  

ตัวอย่างทีส่ านกังานอาจน ารอบระยะเวลาทีก่ าหนดมาใชใ้นการตรวจสอบอย่างละเอียดของงาน

ทีเ่สร็จสมบูรณแ์ลว้ของผูส้อบบญัชีทีร่บัผิดชอบงานแต่ละคนไดอ้ย่างไร  

ส านักงานอาจก าหนดนโยบายหรือวิธีการการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่เสร็จสมบูรณ์

แล้ว โดย  

• ก าหนดช่วงเวลาเป็นรอบระยะเวลาการตรวจสอบอย่างละเอียดตามปกติ เช่น  

การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่เสรจ็สมบูรณ์แล้วของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

แต่ละคนที่ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินหนึ่งคร้ังในรอบระยะเวลาสามปี และส าหรับ

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานอื่นทั้งหมดหนึ่งคร้ังในรอบระยะเวลาห้าปี 

• ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการเลือกงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว รวมถึงผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ

งานที่ปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน งานต่าง ๆ ที่ถูกเลือกรวมถึงงานสอบบัญชี 

• การเลือกผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในลักษณะที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และ  

• เมื่อมีความจ าเป็นหรือเหมาะสมที่จะเลือกผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานให้ถี่มากขึ้นหรือ

ลดลงกว่าช่วงเวลาตามปกติตามที่ก าหนดไว้ในนโยบาย ตัวอย่างเช่น 
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o ส านักงานอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานให้ถี่มากขึ้นกว่าช่วงเวลาตามปกติ

ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย เมื่อ 

• ส านักงานพบว่ามีข้อบกพร่องจ านวนมากที่ประเมินแล้วมีความรุนแรง และ

ส านักงานพิจารณาว่าการเพิ่มรอบระยะเวลาการตรวจสอบอย่างละเอียด 

มีความจ าเป็นกบัผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานทั้งหมด 

• ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานปฏิบัติงานส าหรับกิจการที่ด าเนินงาน 

ในบางอุตสาหกรรมซ่ึงมีความซับซ้อนหรือต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก  

• ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานปฏิบัติ งานที่ ต้องกระท าตามกิจกรรม 

การติดตามผลอื่น และผลของกิจกรรมการติดตามผลอื่นนั้นไม่เป็นที่น่าพึง

พอใจ  

• ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานปฏิบัติงานส าหรับกิจการที่ด าเนินงานใน

อุตสาหกรรมที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมีข้อจ ากดัทางประสบการณ์ 

• ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานที่ถูกแต่งตั้งใหม่หรือเพิ่งเข้าร่วมส านักงานโดย

มาจากส านักงานอื่นหรือประเทศอื่น 

o ส านักงานอาจเล่ือนเวลาการเลือกผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานออกไป (เช่น  

การเล่ือนเวลาออกไปหนึ่งปีซึ่งเกินกว่าช่วงเวลาตามปกติที่ก าหนดตามนโยบาย

ของส านักงาน) เมื่อ 

• งานที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องกระท าตามกิจกรรม 

การติดตามผลอื่นระหว่างช่วงเวลาตามปกติที่ก าหนดตามนโยบายของ

ส านักงาน และ  

• ผลของกิจกรรมการติดตามผลอื่นนั้นให้สารสนเทศที่เพียงพอเกี่ยวกับ

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (เช่น การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่

เสร็จสมบูรณ์แล้วจะไม่ได้ให้สารสนเทศเพิ่มเติมกับส านักงานเกี่ยวกับ

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน)  

ก154. เร่ืองที่ต้องพิจารณาในการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานขึ้ นอยู่กับว่าจะใช้การตรวจสอบ 

อย่างละเอียดอย่างไรในการติดตามผลระบบการบริหารคุณภาพ โดยปกติ การตรวจสอบงาน 

อย่างละเอียดรวมถึงการพิจารณาการตอบสนองที่น าไปปฏิบัติในระดับงาน (เช่น นโยบายและ

วิธีการของส านักงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน) ถูกน าไปปฏิบัติตามที่ออกแบบและด าเนินการ

อย่างมีประสทิธผิล 

บุคคลที่ปฏบิัติงานกจิกรรมการติดตามผล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 39(ข)) 

ก155.  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในการออกแบบนโยบายหรือวิธีปฏบิัติ

ที่แสดงถึงความเที่ยงธรรมของบุคคลที่ปฏบิัติกจิกรรมการติดตามผล อุปสรรคที่เกิดจากการสอบทาน

ผลงานตนเองอาจเกดิขึ้นเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้ปฏบิัติงาน 
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• การตรวจสอบอย่างละเอยีดของงาน 

o ในกรณีของการตรวจสอบงบการเงิน สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สอบทานคุณภาพ

งานของงานดังกล่าว หรืองานส าหรับภายหลังรอบระยะเวลาทางการเงิน หรือ 

o ส าหรับงานอื่น ๆ ทั้งหมด สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานดังกล่าว 

• ประเภทอื่นของกิจกรรมการติดตามผลที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ การบริหาร หรือ 

การด าเนินการของการตอบสนองที่ถูกติดตามผล 

ก156. ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อยอาจไม่มีบุคลากรที่มี 

ทักษะความรู้ ความสามารถ เวลา หรือความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผล  

ในสถานการณ์นี้  ส านักงานอาจใช้บริการของเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของเครือข่ายในการปฏิบัติ

กจิกรรมการติดตามผล 

การประเมินผลเรือ่งทีพ่บและการระบุขอ้บกพร่อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ก) 40–41) 

ก157.  ส านักงานรวบรวมเร่ืองที่พบจากการปฏิบัติงานของกิจกรรมการติดตามผล การตรวจสอบ  

อย่างละเอยีดโดยหน่วยงานภายนอก และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น 

ก158. สารสนเทศที่รวบรวมโดยส านักงานจากกิจกรรมการติดตามผล การตรวจสอบอย่างละเอียดโดย

หน่วยงานภายนอก และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นอาจแสดงให้เห็นข้อสังเกตอื่นเกี่ยวกับระบบ 

การบริหารคุณภาพของส านักงาน เช่น 

•  การกระท าการ พฤติกรรม หรือเง่ือนไขที่ท าให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกเกี่ยวกับคุณภาพหรือ

ความมีประสทิธผิลของระบบการบริหารคุณภาพ หรือ  

•  สถานการณ์ที่เหมือนกันกับที่เคยจดบันทึกว่าไม่มีเ ร่ืองที่พบ (เช่น งานที่จดบันทึกว่าไม่มี

เร่ืองที่พบและงานนั้นมีลักษณะที่เหมือนกนักบังานที่เคยจดบันทกึว่ามีเร่ืองที่พบ)  

ข้อสังเกตอื่นอาจเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน เนื่ องจากข้อสังเกตนั้นอาจช่วยส านักงานใน  

การสบืสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่พบ กล่าวในทางปฏบิัติว่าส านักงานสามารถสนับสนุนหรือ

น าไปใช้ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้ น (เช่น ในทุก ๆ งาน) หรือเน้นย ้าโอกาสของส านักงานที่จะ

พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้น 

ก159. ส านักงานใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าเร่ืองที่พบเร่ืองเดียวหรือเร่ืองอื่น

หลายเร่ืองรวมกันที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพ ในการใช้ดุลยพินิจ

ส านักงานอาจจ าเป็นต้องค านึงถึงความส าคัญของเร่ืองที่พบที่ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์  

ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ การตอบสนอง หรือแง่มุมอื่นของระบบการบริหารคุณภาพที่

เกี่ยวข้องกัน ดุลยพินิจของส านักงานอาจส่งผลกระทบโดยปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่

เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่พบ ในบางสถานการณ์ ส านักงานอาจพิจารณาความเหมาะสมที่จะรับ

สารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองที่พบเพื่อพิจารณาว่าข้อบกพร่องมีอยู่หรือไม่ ไม่จ าเป็นว่าทุก ๆ 

เร่ืองที่พบรวมถึงเร่ืองที่พบในระดับงานจะเป็นข้อบกพร่อง 
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ก160. ตัวอย่างของปัจจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีส่ านักงานอาจพิจารณาในการก าหนดว่าเรื่องที่

พบวา่ท าใหเ้กิดขอ้บกพร่องหรือไม่ 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพและการตอบสนอง 

• หากเร่ืองที่พบเกี่ยวข้องกบัการตอบสนอง 

o การตอบสนองมีการออกแบบอย่างไร ตัวอย่างเช่น ลักษณะของการตอบสนอง 

ความถี่ ของการเกิดเ ร่ืองที่พบ (หากเกี่ ยว ข้อง) และความส าคัญของ 

การตอบสนองที่เกี่ยวข้องกนัต่อการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพและการบรรลุ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง  

o ลักษณะของความเสี่ยงด้านคุณภาพกับการตอบสนองที่ เกี่ยวข้องกัน และ

ขอบเขตของเร่ืองที่พบบ่งชี้ ว่าความเสี่ยงด้านคุณภาพยังไม่ถูกจัดการ 

o มีการตอบสนองอื่นที่จัดการกบัความเสี่ยงด้านคุณภาพเร่ืองเดียวกันหรือไม่และ

มีเร่ืองที่พบส าหรับการตอบสนองนั้นหรือไม่ 

ลักษณะของเร่ืองที่พบและการแผ่กระจาย 

• ลักษณะของเร่ืองที่พบ ตัวอย่างเช่น เร่ืองที่พบที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าการและ

พฤติกรรมของผู้น าอาจมีนัยส าคัญเชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบแผ่กระจายต่อระบบ 

การบริหารคุณภาพโดยรวม 

• เ ร่ืองที่พบอื่นหลายเร่ืองรวมกันบ่งชี้ ถึงแนวโน้มหรือประเด็นเชิงระบบหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น เร่ืองที่พบในงานที่คล้ายกันที่ปรากฎต่องานหลายงานอาจบ่งบอกถึง

ประเดน็เชิงระบบ 

ขอบเขตของกจิกรรมการติดตามผลและขอบเขตของเร่ืองที่พบ 

•  ของเขตของกิจกรรมการติดตามผลจากเร่ืองที่พบที่เกดิขึ้น รวมถึงจ านวนหรือขนาดของ

การเลือก 

• ขอบเขตของเร่ืองที่พบเกี่ยวข้องกับการเลือกที่ครอบคลุมด้วยกิจกรรมการติดตามผล

และเกี่ยวข้องกับอัตราความเบี่ ยงเบนที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น ในลักษณะของ 

การตรวจสอบงานอย่างละเอียด จ านวนของงานที่ถูกเลือกซึ่งมีเร่ืองที่พบมีความสัมพันธ์

กับจ านวนงานที่ถูกเลือกทั้งหมดและอัตราความเบี่ยงเบนที่คาดหวังที่ก าหนดโดย

ส านักงาน 

ก161.  การประเมินผลเร่ืองที่พบและการระบุข้อบกพร่องและการประเมินความรุนแรงและการแผ่

กระจายของข้อบกพร่องที่พบ รวมถึงการสบืสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่พบเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการวนซ า้และไม่เป็นเส้นตรง  
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ตัวอย่างวิธีการประเมินผลเรื่องทีพ่บและการระบุขอ้บกพร่อง การประเมินขอ้บกพร่องที่พบ 

รวมถึงการสืบสวนหาตน้เหตุของขอ้บกพร่องที่พบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวนซ า้และ 

ไม่เป็นเสน้ตรง 

•  ในการสืบสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่องที่พบ ส านักงานอาจระบุสถานการณ์ที่มี 

ความเหมือนกันกับสถานการณ์อื่นที่มีเร่ืองที่พบที่ไม่ถูกพิจารณาเป็นข้อบกพร่อง ดังนั้น

ส านักงานจึงปรับเปลี่ยนการประเมินผลของเร่ืองที่พบอื่นและจัดประเภทเป็นข้อบกพร่อง 

•  ในการประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่พบ ส านักงานอาจระบุ

แนวโน้มหรือประเดน็เชิงระบบที่มีความสัมพันธ์กับเร่ืองที่พบอื่นที่ไม่ถูกพิจารณาเป็น

ข้อบกพร่อง ดังนั้ นส านักงานจึงปรับเปล่ียนการประเมินผลของเร่ืองที่พบอื่นและ 

จัดประเภทเป็นข้อบกพร่อง 

ก162. ผลของกิจกรรมการติดตามผล ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก และ

สารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น กิจกรรมการติดตามผลของเครือข่ายหรือข้อร้องเรียนและ 

ข้อกล่าวหา) อาจแสดงให้เห็นสารสนเทศเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของกระบวนการติดตามผล

และแก้ไข ตัวอย่างเช่น ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกอาจให้

สารสนเทศเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพที่ไม่ถูกระบุโดยกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของ

ส านักงาน ซึ่งอาจเน้นย า้ถึงข้อบกพร่องในกระบวนการดังกล่าว 

การประเมินขอ้บกพร่องทีร่ะบุได ้(อ้างถึงย่อหน้าที่ 41) 

ก163. ปัจจัยที่ส านักงานต้องค านึงถึงในการประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่

ระบุได้ รวมถึง 

• ลักษณะของข้อบกพร่องที่ระบุได้ รวมถึงแง่มุมของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานที่

เกี่ยวกับข้อบกพร่องนั้น ไม่ว่าข้อบกพร่องนั้นอยู่ในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ หรือ  

การด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพหรือไม่ 

•  ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่พบเกี่ยวข้องกับการตอบสนอง มีการตอบสนองที่ทดแทนได้หรือไม่

ที่จัดการกบัความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบัการตอบสนองนั้น 

• สาเหตุของข้อบกพร่องที่พบ 

• ความถี่ของเร่ืองที่ท าให้เกดิข้อบกพร่องที่ระบุได้ และ  

• ขนาดของข้อบกพร่องที่ระบุได้ ความเร็วในการเกิดขึ้ น และระยะเวลาที่เกิดขึ้ น และ

ผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพ 

ก164. ความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ระบุได้ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลของ

ระบบการบริหารคุณภาพที่ปฏิบัติโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ

และหน้าที่ความรับผิดชอบสงูสดุเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ 
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สาเหตุที่ท าให้เกดิของข้อบกพร่องที่ระบุไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 48(ก)) 

ก165. วัตถุประสงค์ของการสืบสวนสาเหตุของข้อบกพร่องที่พบนั้น คือ เพื่อที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานการณ์ที่ก่อให้เกดิข้อบกพร่องเพื่อช่วยให้ส านักงาน  

• ประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่พบ และ 

• แก้ไขข้อบกพร่องที่พบอย่างเหมาะสม 

การปฏิบัติงานวิเคราะห์สาเหตุครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติการประเมินการใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพจากหลักฐานที่มีอยู่  

ก166. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการปฏิบัติงานเพื่อท าความเข้าใจสาเหตุของข้อบกพร่องที่

ระบุไว้อาจส่งผลกระทบต่อลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน เช่น  

•  ความซับซ้อนและลักษณะการด าเนินงานของส านักงาน 

•  ขนาดของส านักงาน 

•  การแผ่กระจายทางภมูิศาสตร์ของส านักงาน 

•  วิธีการจัดโครงสร้างของส านักงานหรือขอบเขตที่ส านักงานมุ่งเน้นให้ความส าคัญหรือรวม

ศูนย์กระบวนการหรือกจิกรรมต่าง ๆ  

ตัวอย่างลักษณะของขอ้บกพร่องที่ระบุไดแ้ละความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้ นและลักษณะและ

สถานการณข์องส านกังานทีอ่าจส่งผลกระทบต่อลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวธีิการทีจ่ะ

ท าความเขา้ใจสาเหตุของขอ้บกพร่องทีร่ะบุได ้

•  ลักษณะของข้อบกพร่องที่ระบุได้ : วิธีการของส านักงานเพื่อท าความเข้าใจสาเหตุของ

ข้อบกพร่องที่ระบุได้อาจมีความแม่นย ามากขึ้น ในสถานการณ์เมื่อรายงานที่เกี่ยวกับ

การตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่จดทะเบียนถูกเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสมหรือ

ข้อบกพร่องที่ระบุได้เกี่ยวกบัการกระท าและพฤติกรรมของผู้น าที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพ  

•  ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้ นของข้อบกพร่องที่ระบุได้  : วิธีการของส านักงานเพื่อ 

ท าความเข้าใจในสาเหตุของข้อบกพร่องที่ ระบุได้อาจมีความแม่นย ามากขึ้ น  

ในสถานการณ์เมื่อข้อบกพร่องถูกระบุผ่านงานหลาย ๆ งานหรือมีการบ่งบอกว่า

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติมีอตัราความเสี่ยงสงูในการไม่ปฏบิัติตาม 

•  ลักษณะและสถานการณ์ของส านักงาน  

o  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อยที่มีที่ตั้งเพียงแห่งเดียว วิธีการของ

ส านักงานที่จะท าความเข้าใจสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้อาจเป็นแบบง่าย 

เนื่องจากสารสนเทศที่ใช้ในการท าความเข้าใจอาจสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ

ชัดเจน และสาเหตุอาจมีความชัดเจนมากขึ้น  
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o  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมากที่มีที่ตั้งหลายแห่ง วิธีการของส านักงาน

เพื่อท าความเข้าใจสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้อาจรวมถึง การใช้กลุ่ม

บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษเกี่ยวกับการสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่อง

ที่ระบุได้โดยเฉพาะ และการพัฒนาวิธีการด้วยกระบวนการที่มีแบบแผนมาก

ขึ้นในการระบุหาสาเหตุ  

ก167. ในการสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้ ส านักงานอาจพิจารณาว่าเหตุใดข้อบกพร่องจึง  

ไม่เกดิขึ้นกบัสถานการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกนักบัเร่ืองที่เกี่ยวกบัข้อบกพร่องที่ระบุได้ สารสนเทศ

นั้นอาจมีประโยชน์ในการพิจารณาวิธกีารในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุได้  

ตัวอย่างเมื่อไม่พบขอ้บกพร่องในสถานการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และสารสนเทศนี้ จะช่วย

ส านักงานในการสบืสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้อย่างไร  

ส านักงานอาจพิจารณาว่าเป็นข้อบกพร่องที่มีอยู่ เนื่องจากมีเร่ืองที่พบคล้ายกันได้เกิดขึ้นกบังาน

หลาย ๆ งาน อย่างไรกต็าม เร่ืองที่พบนั้นไม่เกิดขึ้นในงานอื่น ๆ หลายงานที่อยู่ในประชากร

เดียวกันกับที่ถูกตรวจสอบ ซึ่งในงานที่มีลักษณะตรงกันข้าม ส านักงานให้ข้อสรุปว่าสาเหตุของ

ข้อบกพร่องที่ระบุได้ว่าเป็นการขาดความมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ในขั้นตอนที่ส าคัญของงาน  

ก168. การระบุสาเหตุโดยเฉพาะได้อย่างเหมาะสมอาจสนับสนุนกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุได้

ของส านักงาน  

ตวัอย่างของการระบุสาเหตุโดยเฉพาะไดอ้ย่างเหมาะสม  

ส านักงานอาจระบุว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินมีความล้มเหลวที่จะได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีเมื่อการใช้ข้อ

สมมติของผู้บริหารมีการใช้ดุลยพินิจในระดับสูง ซึ่งส านักงานสังเกตเห็นว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

เหล่านี้ ไม่ใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม โดยสาเหตุที่อ้างอิงของ

ประเด็นนี้ อาจเกี่ยวกับอีกเร่ืองหนึ่ง เช่น สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้ส่งเสริมสมาชิก 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่จะตั้งค าถามกับกลุ่มบุคคลผู้มีอ านาจเหนือกว่า หรือไม่ก าหนดแนวทางอย่าง

เพียงพอในการควบคุมดูแลและสอบทานงานที่ปฏบิัติ 

ก169.  นอกจากการสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้แล้ว ส านักงานอาจสืบสวนหาสาเหตุของ 

ข้อบ่งชี้ เชิงบวกที่อาจแสดงให้เหน็ถึงโอกาสในการพัฒนาส าหรับส านักงาน หรือการปรับปรุงระบบ

การบริหารคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้น  

การตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่ระบุได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 42) 

ก170. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการแก้ไขอาจขึ้นอยู่กบัหลายปัจจัย รวมถึง 

• สาเหตุต่าง ๆ 
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• ความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ ระบุได้และระดับความรุนแรงที่

ข้อบกพร่องนั้นจะต้องได้รับการจัดการ 

• ประสิทธิภาพของการแก้ไขในการจัดการสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้ เช่น ส านักงาน

จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขหนึ่งกระบวนการหรือมากกว่าเพื่อให้สามารถระบุสาเหตุของ

ข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือจ าเป็นต้องมีการแก้ไขชั่วคราวจนกว่าส านักงานจะ

สามารถหาการแก้ไขที่มีประสทิธผิลมากกว่ามาปฏบิัติได้ 

ก171. ในบางสถานการณ์ การแก้ไขอาจรวมถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่มเติมหรือ 

อาจเพิ่มเติมหรือแก้ไขความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือการตอบสนอง เนื่องจากพิจารณาว่าเรื่องเหล่านี้

ไม่เหมาะสม 

ก172. ในบางสถานการณ์เมื่อส านักงานพิจารณาว่าสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้เกี่ยวกับทรัพยากรที่

ได้มาจากผู้ให้บริการ ส านักงานอาจ 

• พิจารณาว่าจะใช้ทรัพยากรที่ได้มาจากผู้ให้บริการต่อไปหรือไม่ 

• สื่อสารเร่ืองดังกล่าวกบัผู้ให้บริการ 

ส านักงานรับผิดชอบในการจัดการผลกระทบของข้อบกพร่องที่ระบุได้เกี่ยวกบัทรัพยากรที่ได้มาจาก

ผู้ให้บริการต่อระบบการบริหารคุณภาพและกระท าการป้องกันข้อบกพร่องจากการเกิดขึ้นซ ้ากับ

ระบบการบริหารคุณของส านักงาน อย่างไรกต็าม โดยปกติแล้วส านักงานไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อ

การแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุได้ในฐานะผู้ให้บริการหรือการสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุ

ได้ของผู้ให้บริการเพิ่มเติม 

เร่ืองที่พบเกี่ยวกบังานที่เฉพาะเจาะจง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 45) 

ก173. ในสถานการณ์ที่วิธีปฏิบัติงานถูกละเลยหรือถูกรายงานว่ามีความไม่เหมาะสม ส านักงานจะต้อง

กระท าการดังนี้  

• ปรึกษาหารือกบักลุ่มบุคคลที่ที่เหมาะสมเกี่ยวกบัการกระท าที่เหมาะสม 

• หารือประเดน็ปัญหากบัฝ่ายบริหารของกจิการหรือผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแล 

• ปฏบิัติงานในส่วนของกระบวนการที่ถูกละเลยไป 

การกระท าการของส านักงานไม่ได้ท าให้ส านักงานสามารถลดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกระท า

การเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองที่พบในบริบทของระบบการบริหารคุณภาพได้ รวมถึงการประเมินผล

เร่ืองที่พบเพื่ อระบุข้อบกพร่อง และเมื่อมีข้อบกพร่องเกิดขึ้ น ต้องสืบสวนหาสาเหตุของ

ข้อบกพร่องที่ระบุได้ 

การสือ่สารอย่างต่อเนือ่งเกีย่วกบัการติดตามผลและแกไ้ข (อ้างถึงย่อหน้าที่ 46) 

ก174. สารสนเทศเกี่ยวกับการติดตามผลและแก้ไขที่ถูกสื่อสารไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดในระบบการบริหารคุณภาพอาจถูก
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สื่อสารทนัททีี่เกดิขึ้นหรือเป็นระยะ ๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นอาจใช้สารสนเทศในหลาย ๆ ทาง 

ตัวอย่างเช่น 

•  เป็นเกณฑส์ าหรับการสื่อสารเพิ่มเติมไปยังบุคลากรเกี่ยวกบัความส าคัญของคุณภาพ  

•  เพื่อดูแลความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลส าหรับหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมาย  

•  เพื่อระบุความกงัวลที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพอย่างทนัเวลา  

 สารสนเทศให้เกณฑ์ในการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพและข้อสรุปที่เกี่ยวข้องตามที่

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 53-54 

ขอ้ก าหนดของเครือข่ายและบริการของเครือข่าย (อ้างถึงย่อหน้าที่ 48) 

ก175. ในบางสถานการณ์ส านักงานอาจด าเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย เครือข่ายอาจมี

ข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานหรืออาจมีบริการหรือทรัพยากรที่

ส านักงานอาจเลือกที่จะน าไปปฏิบัติหรือใช้ในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการ

ในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานได้ ข้อก าหนดหรือบริการดังกล่าวอาจมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอของส านักงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเครือข่าย 

ขอบเขตของเครือข่ายในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ และ  

การตอบสนองที่ เป็นเร่ืองทั่วไประหว่างเครือข่ายให้กับส านักงาน จะขึ้ นอยู่กับข้อตกลงของ

ส านักงานกบัเครือข่าย 

ตวัอย่างขอ้ก าหนดของเครือข่าย  

• ข้อก าหนดส าหรับส านักงานในการเพิ่มวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหรือความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานที่เป็นเร่ืองทั่วไประหว่าง

ส านักงานเครือข่าย 

• ข้อก าหนดส าหรับส านักงานรวมถึงการตอบสนองในระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงานที่เป็นเร่ืองทั่วไประหว่างส านักงานเครือข่าย การตอบสนองดังกล่าวที่

เครือข่ายออกแบบอาจครอบคลุมนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของเครือข่ายที่ระบุบทบาทใน

การเป็นผู้น าและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงวิธกีารที่ส านักงานจะมอบอ านาจและ

หน้าที่ความรับผิดชอบภายในส านักงาน หรือทรัพยากร เช่น วิธีการที่เครือข่ายพัฒนา

ส าหรับการปฏบิัติงานหรือระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ข้อก าหนดว่าส านักงานจะอยู่ภายใต้กระบวนการติดตามของเครือข่าย โดยกระบวนการ

ติดตามนี้อาจเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดของเครือข่าย (เช่น การติดตามผลว่าส านักงานได้

มีการน าวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของเครือข่ายไปใช้อย่างเหมาะสม) หรืออาจเกี่ยวข้องกับ

ระบบการบริหารคุณภาพโดยทั่วไปของส านักงาน 

ตวัอย่างของบริการของเครือข่าย 

•  การบริการหรือทรัพยากร ซึ่งเป็นตัวเลือกส าหรับส านักงานที่จะน ามาใช้ในระบบ 

การบริหารคุณภาพหรือการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมฝึกอบรมโดยสมัครใจ หรือ  
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การใช้ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หรือผู้ เชี่ยวชาญภายในเครือข่าย หรือการใช้

ศูนย์บริการที่จัดตั้งขึ้ นในระดับเครือข่าย หรือส านักงานเครือข่ายอื่น หรือกลุ่มของ

ส านักงานเครือข่าย  

ก176. เครือข่ายอาจก าหนดความรับผิดชอบของส านักงานในการน าข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการ

ของเครือข่ายไปปฏบิัติ 

ตัวอย่างของความรับผิดชอบของส านักงานในการน าขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่ายไปปฏิบติั 

•  ส านักงานถูกก าหนดให้ต้องมีโครงสร้างพื้ นฐานทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและ

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภทเพื่อสนับสนุนระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ได้รับจากเครือข่ายซึ่งส านักงานใช้ในระบบการบริหารคุณภาพ 

•  ส านักงานต้องจัดให้มีการอบรมอย่างทั่วถึงทั้งส านักงานเกี่ยวกับวิธีการที่ได้รับจาก

เครือข่าย รวมถึงเมื่อวิธกีารมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  

ก177. ความเข้าใจของส านักงานเกี่ยวกับข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย และ 

ความรับผิดชอบของส านักงานที่เกี่ยวข้องกบัการน าข้อก าหนดไปปฏบิัติอาจได้รับจากการสอบถาม

หรือเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากเครือข่ายเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ เช่น  

• การก ากบัดูแลและผู้น าของเครือข่าย 

• วิธีปฏิบัติที่เครือข่ายออกแบบ น าไปปฏิบัติ และด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดของเครือข่าย

หรือบริการของเครือข่าย 

• วิธีการที่เครือข่ายใช้ในการระบุและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงที่กระทบต่อข้อก าหนดของ

เครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย หรือสารสนเทศอื่น ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงมาตรฐานวิชาชีพ

หรือสารสนเทศที่บ่งชี้ถึงข้อบกพร่องในข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย 

วิธีการที่เครือข่ายใช้ในการติดตามความเหมาะสมของข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่าย อาจรวมถึงกจิกรรมการติดตามผลของส านักงานเครือข่ายและกระบวนการของเครือข่าย

ในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุได้ 

ขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายในระบบการบริหารคณุภาพของส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 49) 

ก178. ลักษณะของข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายเป็นเง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ 

การกระท าการหรือการไม่กระท าการในการระบุและการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

ตวัอย่างขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีท่ าใหเ้กิดความเสีย่งดา้นคณุภาพ  

เครือข่ายอาจก าหนดให้ส านักงานใช้งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการตอบรับและ 

การคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใน
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เครือข่าย ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถ

จัดการกับเร่ืองในทางกฎหมายหรือข้อบังคับของแต่ละประเทศที่ ต้องให้ส านักงานเป็น 

ผู้พิจารณาการตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ  

ก179. วัตถุประสงค์ของข้อก าหนดของเครือข่ายอาจรวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่าง

สม ่าเสมอระหว่างส านักงานเครือข่าย ส านักงานอาจถูกเครือข่ายคาดหวังที่จะน าข้อก าหนดของ

เครือข่ายมาใช้ อย่างไรกต็าม ส านักงานอาจต้องน าข้อก าหนดของเครือข่ายมาปรับเปล่ียนหรือ

เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกบัลักษณะและสถานการณ์ของส านักงานและงานที่ให้บริการ 

ตวัอย่างขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีอ่าจตอ้งน ามาใชห้รือเพ่ิมเติม 

ข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่าย 

วิธทีี่ส านักงานน าข้อก าหนดของเครือข่ายหรือ

บริการของเครือข่ายมาใช้หรือเพิ่มเติม 

เค รื อ ข่ ายก า หนดใ ห้ส านั ก ง า น ร วม 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพเฉพาะเร่ืองใน

ระบบการบริหารคุณภาพ ดังนั้นส านักงาน

ทั้ งหมดในเครือข่ายจึงต้องจัดการกับ

ความเสี่ยงด้านคุณภาพนั้น 

ส านักงานรวมความเสี่ยงด้านคุณภาพที่เครือข่าย

ก าหนดเป็นส่วนหนึ่ งของการระบุและประเมิน

ความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

ส านักงานออกแบบและน าการตอบสนองไป

ปฏิบัติเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านคุณภาพที่

เครือข่ายก าหนด 

เครือข่ายก าหนดให้ส านักงานออกแบบ

และน าการตอบสนองไปปฏบิัติ 

ส านักงานจะพิจารณาเร่ืองเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของ

การออกแบบและการน าการตอบสนองมาไป

ปฏบิัติ 

• การตอบสนองนั้นจัดการกับความเสี่ยงด้าน

คุณภาพใด 

•  กา รตอบสนองที่ เ ค รื อ ข่ า ยก าหนดจะ 

ถูกรวมเข้าไปในระบบการบริหารคุณภาพ

ของส านักงานตามลักษณะและสถานการณ์

ของส านักงาน ซึ่ งอาจรวมถึ งแนว ทาง 

การตอบสนองที่ สะท้อนถึ งลักษณะและ

สถานการณ์ของส านักงานและงานที่ให้บริการ 

(เช่น การปรับแต่งวิธีการเพื่ อรวมเ ร่ือง

เกี่ยวกบักฎหมายหรือข้อบังคับ) 

ส านักงานใช้กลุ่มบุคคลจากส านักงาน

เครือข่ายอื่นเป็นผู้ สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่ม 

ส านั กง านก าหนดนโยบายหรือวิ ธีปฏิบั ติ ที่

ก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานยืนยันกับผู้สอบบัญชี

ของกิจการภายในกลุ่ม (เช่น ส านักงานเครือข่าย
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ข้อก าหนดของเครือข่ายที่มีอยู่ผลักดันให้

เกิดความเป็นเอกภาพในระดับสูงผ่าน

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน

เครือข่าย 

ข้อก าหนดของเครือข่ายรวมถึงหลักเกณฑ์

โดยเฉพาะเจาะจงที่ใช้กับกลุ่มบุคคลที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งในการตรวจสอบกลุ่มกจิการ  

อื่ น ) โ ด ยบุ ค ค ลที่ ไ ด้ รั บ มอบหม า ย ไ ป ยั ง

ส่วนประกอบตรงตามหลักเกณฑ์เฉพาะตามที่

ก าหนดในข้อก าหนดของเครือข่าย 

ก180. ในบางสถานการณ์ ในการปรับหรือเพิ่มเติมข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย 

ส านักงานอาจระบุการปรับปรุงที่เป็นไปได้ส าหรับข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย 

และอาจสื่อสารการปรับปรุงนี้ ไปยังเครือข่าย 

กิจกรรมการติดตามผลเกีย่วกับระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานที่ปฏิบัติโดยเครือข่าย (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 50(ค)) 

ก181. ผลลัพธ์จากกระบวนการติดตามผลของเครือข่ายต่อระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานนั้น

อาจรวมถึงสารสนเทศต่อไปนี้  เช่น 

• รายละเอยีดของกระบวนการติดตามผล รวมถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต 

• เร่ืองที่พบ ข้อบกพร่องที่ระบุได้ และข้อสังเกตอื่นเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของ

ส านักงาน (เช่น ผลลัพธ์ด้านบวกหรือโอกาสของส านักงานที่จะปรับปรุง หรือท าให้ระบบ

การบริหารคุณภาพดีย่ิงขึ้น) และ  

• การประเมินผลของเครือข่ายเกี่ยวกับสาเหตุของข้อบกพร่องที่ระบุได้ ผลกระทบที่ประเมิน

ไว้ของข้อบกพร่องที่ระบุได้ และข้อแนะน าเกี่ยวกบัการแก้ไข 

กิจกรรมการติดตามผลทีป่ฏิบติัโดยเครือข่ายผ่านส านกังานเครือข่าย (อ้างถึงย่อหน้าที่ 51(ข)) 

ก182. สารสนเทศจากเครือข่ายเกี่ยวกับผลลัพธ์โดยรวมของกิจกรรมการติดตามผลของเครือข่ายผ่าน

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานเครือข่ายอาจเป็นการรวมหรือเป็นการสรุปสารสนเทศ

ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ ก181 รวมถึงแนวโน้มและประเดน็ทั่วไปของข้อบกพร่องที่ระบุได้ผ่าน

เครือข่าย หรือผลลัพธด้์านบวกที่อาจน ามาท าซ า้ในเครือข่าย สารสนเทศดังกล่าวอาจ  

• ใช้โดยส านักงาน 

o ในการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ  

o เป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งส านักงานใ ช้พิจารณาใน 

การประเมินว่าข้อบกพร่องมีอยู่ตามข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของ

เครือข่ายนั้นที่ส านักงานได้ใช้ในระบบการบริหารคุณภาพหรือไม่  
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• ถูกสื่อสารไปยังผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ

ทักษะความรู้ และความสามารถของผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจากส านักงาน

เครือข่าย ซึ่ งเป็นผู้ ที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดทั่วไปของเครือข่าย (เช่น วัตถุประสงค์  

ด้านคุณภาพทั่วไป ความเสี่ยงด้านคุณภาพและการตอบสนอง) 

ก183. ในบางสถานการณ์ ส านักงานอาจได้รับสารสนเทศจากเครือข่ายเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ระบุได้ใน

ระบบการบริหารคุณภาพของเครือข่ายส านักงานที่ส่งผลกระทบต่อส านักงาน เครือข่ายอาจ

รวบรวมสารสนเทศจากส านักงานเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างละเอียด โดย

หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานเครือข่าย ในบางกรณี กฎหมาย

หรือข้อบังคับของประเทศที่มีผลบังคับอาจป้องกันการแบ่งปันสารสนเทศของเครือข่ายกับ

ส านักงานเครือข่ายอื่น หรืออาจจ ากดัสารสนเทศที่มีความเฉพาะเจาะจง 

ก184. ในสถานการณ์ที่เครือข่ายไม่ได้ให้สารสนเทศเกี่ยวกับผลลัพธ์โดยรวมของกิจกรรมการติดตามผล

ของเครือข่ายผ่านส านักงานเครือข่าย ส านักงานอาจกระท าการเพิ่มเติม เช่น 

• หารือเร่ืองดังกล่าวกบัเครือข่าย และ 

• ประเมินผลกระทบที่มีต่องานของส านักงาน และสื่อสารผลกระทบนั้นให้กบักลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ขอ้บกพร่องในขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีร่ะบุไดโ้ดยส านกังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 52) 

ก185.  นอกจากข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายที่ส านักงานใช้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานแล้ว ยังถือว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานบริหาร

คุณภาพฉบับนี้ เกี่ยวกบัการติดตามผลและแก้ไข ข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย

อาจถูกติดตามผลโดยเครือข่าย ส านักงาน หรือทั้งสองร่วมกนั 

ตวัอย่างเมือ่ขอ้ก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายถกูติดตามโดยเครือข่ายและส านกังาน 

เครือข่ายอาจกระท าการติดตามผลที่ระดับเครือข่ายด้วยวิธีการทั่วไป ส านักงานยังติดตามการที่

สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานน าวิธกีารไปปฏบิัติผ่านการตรวจสอบงานอย่างละเอยีดด้วย  

ก186. ในการออกแบบและการน าการแก้ไขไปปฏบิัติ เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบจากข้อบกพร่องที่ระบุได้

ในข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย ส านักงานอาจ  

•  ท าความเข้าใจการแก้ไขที่ เครือข่ายวางแผนไว้  รวมถึงการที่ ส านักงานมีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการน าการแก้ไขไปปฏบิัติหรือไม่ และ 

•  พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมที่จ าเป็นต่อส านักงาน เพื่อตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่ระบุได้ 

และสาเหตุที่เกี่ยวข้อง เช่น 

o  เครือข่ายไม่ได้ด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสม หรือ  

o  การแก้ไขของเครือข่ายจะต้องใช้เวลาในการตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่ระบุได้ 

อย่างมีประสิทธภิาพ 
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การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 53) 

ก187. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกบั

ระบบการบริหารคุณภาพอาจได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในการปฏิบัติการประเมินผล 

อย่างไรกต็าม บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ

สูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพยังคงมีหน้าที่ความรับผิดชอบและความรับผิดชอบ

เกี่ยวกบัการประเมินผล 

ก188. การประเมินผล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจขึ้นกับสถานการณ์ของส านักงานและอาจตรงกันกับ

รอบปีบัญชีของส านักงาน หรือการเสรจ็สิ้นของวงจรการติดตามผลประจ าปี  

ก189. สารสนเทศที่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึง

สารสนเทศที่สื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบสงูสดุเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพตามย่อหน้าที่ 46 

ตัวอย่างการปรับให้เหมาะสมที่แสดงให้เห็นว่าสารสนเทศที่ ให้หลักเกณฑ์ส าหรับ 

การประเมินผลระบบการบริหารคณุภาพอาจไดร้บัมาอย่างไร 

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ 

อาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการติดตามผลและแก้ไข และทราบถึงสารสนเทศที่สนับสนุน 

การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ 

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมาก บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ 

อาจจ าเป็นต้องก าหนดกระบวนการรวบรวม สรุป และสื่อสารสารสนเทศที่จ าเป็น 

ในการประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ  

การสรุปผลของระบบการบริหารคณุภาพ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 54) 

ก190.  ในบริบทของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  มีเจตนาให้การด าเนินการของระบบโดยรวมช่วย

ให้ส านักงานเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ

ได้ ทั้งนี้  ในการสรุปของระบบการบริหารคุณภาพ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพอาจใช้ผลลัพธ์

ที่ได้มาจากกระบวนการติดตามผลและแก้ไขในการพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้   

•  ความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้อบกพร่องที่ ระบุได้ และผลกระทบของการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ 

•  การแก้ไขได้ถูกออกแบบและน าไปปฏิบัติโดยส านักงานหรือไม่ และการด าเนินการแก้ไข

น าไปปฏบิัติในช่วงเวลาของการประเมินได้อย่างมีประสทิธผิลหรือไม่ และ 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 392 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 

•  ผลกระทบของข้อบกพร่องที่ระบุได้ในระบบการบริหารคุณภาพได้ถูกแก้ไขให้ถูกต้อง

อย่างเหมาะสมหรือไม่ เช่น การกระท าการเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 45  

ได้น าไปปฏบิัติหรือไม่  

ก191.  อาจมีสถานการณ์ที่มีข้อบกพร่องที่ระบุได้ที่มีผลกระทบรุนแรง (รวมทั้งข้อบกพร่องที่ระบุไ ด้ที่มี

ผลกระทบรุนแรงและแผ่กระจาย) ซึ่งได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และผลกระทบนั้นได้ถูกแก้ไข 

ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีการประเมินผล ในกรณีดังกล่าว บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับ

มอบหมายให้มีความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหาร

คุณภาพอาจสรุปว่าระบบการบริหารคุณภาพได้ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า

ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพแล้ว 

ก192. ข้อบกพร่องที่ระบุได้อาจมีผลกระทบแบบแผ่กระจายในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และ 

การด าเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ ตัวอย่างเช่น  

• เมื่ อข้อบกพร่องส่งผลกระทบกับหลายองค์ประกอบหรือในส่วนต่าง ๆ ของระบบ 

การบริหารคุณภาพ 

• เมื่อข้อบกพร่องถูกจ ากัดเฉพาะองค์ประกอบเดียวหรือเฉพาะมุมมองเดียวของระบบ 

การบริหารคุณภาพ แต่ข้อบกพร่องนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ 

• เมื่อข้อบกพร่องส่งผลกระทบกับหลายหน่วยธุรกิจหรือหลายที่ตั้ งทางภูมิศาสตร์ของ

ส านักงาน 

• เมื่อข้อบกพร่องถูกจ ากดัเพียงหน่วยธุรกจิเดียวหรือที่ตั้งทางภมูิศาสตร์เดียว แต่หน่วยธุรกิจ

หรือที่ตั้งทางภมูิศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นพื้นฐานในภาพรวมของส านักงาน 

• เมื่ อข้อบกพร่องส่งผลกระทบเป็นส่วนส าคัญต่องานบางประเภทหรือลักษณะของ 

งานบางอย่าง  

ตวัอย่างของขอ้บกพร่องทีร่ะบุไดซึ้ง่พิจารณาแลว้อาจรุนแรงแต่ไม่แผ่กระจาย 

ส านักงานพบข้อบกพร่องในส านักงานภูมิภาคขนาดเลก็ เป็นข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่

ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานจ านวนมาก ส านักงานพิจารณาว่าวัฒนธรรมใน

ส านักงานภูมิภาคเป็นสาเหตุของข้อบกพร่องที่พบ โดยเฉพาะเร่ืองการกระท าการและ

พฤติกรรมของผู้น าในส านักงานภูมิภาคซึ่งมุ่งเน้นให้ความส าคัญทางการเงินมากเกิน ไป 

ส านักงานพิจารณาว่าผลกระทบจากข้อบกพร่องที่ระบุได้นั้น 

•  มีความรุนแรง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของส านักงานภูมิภาคและ 

การปฏบิัติตามนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานในภาพรวม และ 

•  ไม่แผ่กระจาย เนื่องจากผลกระทบถูกจ ากดัเพียงส านักงานภมูิภาคขนาดเลก็ 
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ก193. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสงูสุดเกี่ยวกับ

ระบบการบริหารคุณภาพอาจสรุปว่าระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้ช่วยให้ส านักงานเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ ในบางสถานการณ์

เมื่อข้อบกพร่องที่ระบุได้มีความรุนแรงและแผ่กระจาย การกระท าการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุ

ได้ไม่มีความเหมาะสม และผลกระทบของข้อบกพร่องที่ระบุได้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม  

ตวัอย่างของขอ้บกพร่องทีร่ะบุไดซึ้ง่พิจารณาแลว้อาจรุนแรงและแผ่กระจาย 

ส านักงานระบุข้อบกพร่องในส านักงานภูมิภาค โดยเป็นส านักงานขนาดใหญ่ที่สุด และมีหน้าที่

สนับสนุนทางการเงิน การด าเนินงาน และด้านเทคนิคให้กับส านักงานในภูมิภาคทั้งหมด 

ข้อบกพร่องที่ระบุได้ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงาน

จ านวนมาก ส านักงานพิจารณาว่าวัฒนธรรมในส านักงานภูมิภาคเป็นสาเหตุของข้อบกพร่องที่

พบ โดยเฉพาะเร่ืองการกระท าการและพฤติกรรมของผู้น าในส านักงานภูมิภาคซึ่งมุ่งเน้นโดยให้

ความส าคัญทางการเงินมากเกนิไป ส านักงานตัดสนิใจว่าผลกระทบจากข้อบกพร่องที่พบนั้น 

•  มีความรุนแรง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของส านักงานภูมิภาคและ  

การปฏบิัติตามนโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานในภาพรวม และ  

•  แผ่กระจาย เนื่องจากส านักงานภูมิภาคเป็นส านักงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีหน้าที่

ให้การสนับสนุนกับส านักงานอื่นเป็นจ านวนมาก และการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือ 

วิธปีฏบิัติของส านักงานอาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อส านักงานอื่น 

ก194. ส านักงานอาจต้องใช้ระยะเวลาส าหรับการแก้ไขข้อบกพร่องที่ ระบุได้ซึ่ งมีความรุนแรงและ 

แผ่กระจาย ในขณะที่ส านักงานยังคงด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ ระบุได้ การแผ่กระจายของ

ข้อบกพร่องที่ระบุได้อาจถูกท าให้น้อยลง และถูกตัดสินใจว่าข้อบกพร่องที่ ระบุได้ยังคงมี 

ความรุนแรง แต่ไม่มีความรุนแรงและแผ่กระจายอีกต่อไป ในกรณีนั้น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่

ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหาร

คุณภาพอาจสรุปว่าระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ส านักงานเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัข้อบกพร่องที่ระบุได้

ซึ่งมีขนาดรุนแรงแต่ผลกระทบไม่แผ่กระจายในการออกแบบ การน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการ

ในระบบการบริหารคุณภาพ  

ก195. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดให้ส านักงานได้รับรายงานความเชื่อมั่น เร่ือง

ความเป็นอสิระเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ หรือกดีกนัไม่ให้ส านักงานกระท าการดังกล่าว 

การด าเนินการโดยทนัทีและอย่างเหมาะสม และการสือ่สารเพ่ิมเติม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 55) 

ก196. ในบางสถานการณ์เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพไปถึงข้อสรุปตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 

54(ข) หรือ 54(ค) การที่ส านักงานมีการด าเนินการโดยทนัทแีละอย่างเหมาะสมอาจรวมถึง 
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•   มาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านการมอบหมายทรัพยากรมากขึ้ น หรือ 

การพัฒนาแนวปฏิบัติให้มากขึ้ น และเพื่ อยืนยันว่ารายงานที่ ส านักงานเผยแพร่ 

มีความเหมาะสมในสถานการณ์นั้น จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่ข้อบกพร่องที่ ระบุได้ถูกแก้ไข 

และการสื่อสารมาตรการให้กบักลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

•   เข้ารับค าแนะน าด้านกฎหมาย 

ก197. ในบางสถานการณ์ส านักงานอาจมีหน่วยงานบริหารอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก ากับดูแลของ

ส านักงาน ในสถานการณ์นั้น การสื่อสารอาจรวมถึงการรายงานให้ทราบต่อหน่วยงานบริหารอสิระ 

ก198. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่อาจมีความเหมาะสมส าหรับส านักงานในการสื่อสารกับ กลุ่ม

บุคคลภายนอกเกีย่วกบัการประเมินผลระบบการบริหารคณุภาพ 

•   เมื่อส านักงานเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย  

•   เมื่อส านักงานเครือข่ายอื่นใช้ผลการปฏิบัติงานของส านักงาน ตัวอย่างเช่น กรณี 

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

•   เมื่ อส านักงานเผยแพร่รายงานซึ่ งส านักงานพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเนื่ องจาก 

ความผิดพลาดของระบบการบริหารคุณภาพ และจ าเป็นต้องแจ้งฝ่ายบริหารหรือ 

ผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลของกจิการ 

•   เมื่อกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้ส านักงานสื่อสารไปยังหน่วยงานก ากับดูแลหรือ

หน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ 

การประเมินผลการปฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 56) 

ก199. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของบุคคล ในการพิจารณา 

ผลการปฏบิัติงานของบุคคลต่าง ๆ ส านักงานอาจพิจารณาถึง 

• ผลของกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานในส่วนต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพ

ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบบุคคลนั้น ในบางสถานการณ์ ส านักงานอาจก าหนด

เป้าหมายให้บุคคลนั้นและเปรียบเทียบผลของกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานกับ

เป้าหมายดังกล่าว 

• การกระท าการโดยบุคคลนั้นในการตอบสนองต่อข้อบกพร่องที่ระบุได้ที่เกี่ยวกับหน้าที่

ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการด าเนินการดังกล่าวอย่างทันต่อเวลาและ 

มีประสทิธผิล 
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ตัวอย่างการปรับใหเ้หมาะสมทีแ่สดงว่าส านักงานอาจด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ไดอ้ย่างไร 

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย  ส านักงานอาจว่าจ้างผู้ ให้บริการเพื่ อ 

ท าการประเมินผล หรือผลของกิจกรรมการติดตามผลของส านักงานอาจให้ข้อบ่งชี้

เกี่ยวกบัผลการปฏบิัติงานของบุคคลดังกล่าว 

•  ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนมาก การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจด าเนินการ

โดยสมาชิกอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหารของหน่วยงานบริหารของส านักงาน หรือ

คณะกรรมการพิเศษที่ก ากบัดูแลโดยหน่วยงานบริหารของส านักงาน 

ก200. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ออกมาในทางบวกอาจเป็นการตอบแทนในรูปของค่าตอบแทน 

การเล่ือนต าแหน่ง และสิ่งจูงใจอื่นที่มุ่งเน้นความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของบุคคลนั้นและเสริมสร้าง

ความรับผิดชอบ ในทางกลับกัน ส านักงานอาจใช้การด าเนินการเชิงแก้ไขเพื่อจัดการกับ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ออกมาในทางลบซึ่ งอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  

ด้านคุณภาพของส านักงาน 

ข้อพิจารณาส าหรับภาครัฐ 

ก201. ในกรณีของภาครัฐ อาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับระบบ 

การบริหารคุณภาพ หรือกระท าการเพื่อจัดการกับผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานได้  

เนื่องด้วยลักษณะของการแต่งตั้งบุคคลนั้น อย่างไรกต็าม การประเมินผลการปฏิบัติงานยังอาจ

ด าเนินการได้กับบุคคลอื่นในส านักงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการ 

ในด้านต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพ 

การจัดท าเอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 57-59) 

ก202. การจัดท าเอกสารหลักฐาน ให้หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าส านักงานได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพฉบับนี้  ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง นอกจากนี้  ยังอาจเป็นประโยชน์ส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรักษาความรู้ขององค์กรและเกบ็ไว้เป็นประวัติของเกณฑส์ าหรับการตัดสินใจ

ของส านักงานเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ส านักงานไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติหรือบันทึก 

ทุกประเดน็ที่พิจารณาหรือทุกการตัดสนิใจเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ นอกจากนี้  ส านักงาน

อาจใช้การปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ เป็นหลักฐานผ่านองค์ประกอบ

สารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารหลักฐานหรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อกัษรอื่น หรือระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในระบบการบริหารคุณภาพ  

ก203. เอกสารหลักฐานอาจอยู่ในรูปแบบของคู่มือที่เป็นทางการ รายการตรวจสอบ และแบบฟอร์ม หรือ

อาจอยู่ในรูปของเอกสารที่ไม่เป็นทางการ (เช่น การสื่อสารทางอีเมลหรือการโพสต์บนเวบ็ไซต์) 

หรืออาจจัดอยู่ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือรูปแบบดิจิทัลอื่น ๆ (เช่น ในฐานข้อมูล) 
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ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของส านักงานเกี่ยวกับแบบฟอร์ม เนื้ อหา  และขอบเขตของ

เอกสารหลักฐานรวมถึงความถี่ของการท าเอกสารหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน อาจรวมถึง 

• ความซับซ้อนของส านักงานและจ านวนของที่ท าการ 

• ลักษณะและความซับซ้อนของการปฏบิัติงานของส านักงานและการจัดองค์กร 

•   ลักษณะของงานที่ส านักงานปฏบิัติงาน และลักษณะของกจิการที่ได้ปฏบิัติงาน 

•   ลักษณะและความซับซ้อนของเร่ืองที่มีการบันทึกไว้ เช่น เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ 

ของระบบการบริหารคุณภาพที่ท าให้ความเสี่ยงด้านคุณภาพเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มขึ้น 

และความซับซ้อนของการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองดังกล่าว และ 

•  ความถี่และขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพ 

 ส าหรับส านักงานที่มีความซับซ้อนน้อย อาจไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนในเร่ืองที่

สื่อสารกันเนื่องจากวิธีการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการอาจมีประสิทธิภาพแล้ว แม้ว่าส านักงานที่มี 

ความซับซ้อนน้อยอาจพิจารณาความเหมาะสมในการจัดท าเอกสารหลักฐานในการสื่อสารเพื่อเป็น

หลักฐานว่าเร่ืองเหล่านั้นเกดิขึ้น  

ก204.  ในบางกรณี หน่วยงานก ากับดูแลภายนอกอาจก าหนดข้อก าหนดการจัดท าเอกสารหลักฐานทั้ง

แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น ผลจากการสังเกตโดยการตรวจสอบอย่าง

ละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงข้อก าหนด

เฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ตัวอย่างเช่น จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ก าหนดให้ต้องมีเอกสารหลักฐานเฉพาะส าหรับประเด็นต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงสถานการณ์ที่

เกี่ยวข้องกบัการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และความเป็นอิสระ 

ก205. ส านักงานไม่ได้ถูกก าหนดให้บันทึกการพิจารณาในทุก ๆ เง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์  

การกระท าการหรือการไม่กระท าการส าหรับแต่ละวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ หรือในแต่ละ  

ความเสี่ยงที่อาจท าให้เกดิเป็นความเสี่ยงด้านคุณภาพ อย่างไรกต็าม ในการจัดท าเอกสารหลักฐาน

ความเสี่ยงด้านคุณภาพและวิธีการตอบสนองของส านักงานต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพ ส านักงาน

อาจบันทกึเหตุผลส าหรับการประเมินในการเป็นความเสี่ยงด้านคุณภาพ (กล่าวคือ การพิจารณา

ถึงการเกิดขึ้ นและผลกระทบของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหนึ่ งหรือหลายข้อ)  

เพื่อสนับสนุนความสม ่าเสมอของการน าไปปฏบิัติ และการด าเนินการของการตอบสนอง  

ก206. เอกสารหลักฐานอาจจัดท าโดยเครือข่าย ส านักงานเครือข่ายอื่น หรือโครงสร้างหรือองค์กรอื่น

ภายในเครือข่าย 



 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

398 

 

 

 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบบัท่ี 2 

 

การสอบทานคุณภาพงาน 

  



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

399 

 

ISQM 2 – การสอบทานคุณภาพงาน ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดย 

International Auditing and Assurance Standards Board ( IAASB)  ข อ ง  International Federation of 

Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC  ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่าง

ประเทศ ได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “Policy Statement—Policy for 

Translating Publications of the International Federation of Accountants”  ข้อความที่ได้รับการอนุมัติ ใน

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ เป็นข้อความที่ เผยแพร่โดย IFAC เป็นภาษาอังกฤษ  IFAC  

ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการแปล หรือต่อการกระท าใด ๆ ที่อาจตามมาจากผลดังกล่าว 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISQM 2 - การสอบทานคุณภาพงาน © 2020 สงวนลิขสิทธิ์โดย International 

Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 - การสอบทานคุณภาพงาน © 2021  

สงวนลิขสทิธิ์โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้นฉบับ : ISQM 2 – Engagement Quality Reviews, December 2020  

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้  

ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกนั 
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การสอบทานคุณภาพงาน 

(ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ 

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 และให้ถือปฏบิัติกบังานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นและ 

งานบริการเกี่ยวเนื่องที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566) 

สารบญั 

 ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  1-4 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านักงานและบทบาทของการสอบทานคุณภาพงาน 5-9 

ขอบเขตการบังคับใช้ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  10 

วันถือปฏบิัติ 11 

วตัถุประสงค ์ 12 

ค าจ ากดัความ   13 

ขอ้ก าหนด  

การน าไปปฏบิัติและการปฏบิัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 14-16 

การแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน 17-23 

การปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน 24-27 

การจัดท าเอกสารหลักฐาน 28-30 

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

การแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน ก1-ก24 

การปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ก25-ก49 

การจัดท าเอกสารหลักฐาน ก50-ก53 

 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 การสอบทานคุณภาพงาน ควรอ่านควบคู่กบัมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพ ฉบับที่ 1 การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ หรือการสอบทาน 

งบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนงานบริการเกี่ยวเนื่อง
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ เกี่ยวข้องกบั 

(ก)  การแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน และ 

(ข)  ความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานและการจัดท า

เอกสารหลักฐานการสอบทานคุณภาพงาน 

2. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ใช้กับงานซึ่ งมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  11 

ก าหนดให้มีการสอบทานคุณภาพงาน มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ อยู่บนพื้ นฐานที่

ส านักงานอยู่ภายใต้มาตรฐานการบริหารคุณภาพ  ฉบับที่ 1 หรือข้อก าหนดของประเทศที่

ก าหนดให้มีเป็นขั้นต ่า มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ควรอ่านควบคู่กับข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

3. การสอบทานคุณภาพงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  เป็นการตอบสนอง

เฉพาะที่ถูกออกแบบและถูกน าไปปฏิบัติโดยส านักงานที่เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ฉบับที่ 12 การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานถือเป็นการกระท าการในระดับงาน โดย 

ผู้สอบทานคุณภาพงานที่กระท าการในนามของส านักงาน 

การปรบัใหเ้หมาะสม 

4. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกระบวนการของผู้สอบทานคุณภาพงานตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของงาน

หรือกจิการ ตัวอย่างเช่น กระบวนการของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจครอบคลุมน้อยส าหรับงานที่

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญเพียงเลก็น้อย 

ระบบการบริหารคุณภาพของส านกังานและบทบาทของการสอบทานคุณภาพงาน 

5. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดความรับผิดชอบของส านักงานส าหรับระบบของ 

การบริหารคุณภาพและก าหนดให้ส านักงานออกแบบและน าการตอบสนองไปปฏิบัติเพื่อจัดการ 

ความเสี่ยงด้านคุณภาพในลักษณะที่เป็นไปตามและตอบสนองต่อเหตุผลของการประเมินที่ท าให้มี

ความเสี่ยงด้านคุณภาพนั้น3 การตอบสนองที่ระบุได้ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ฉบับที่ 1 หมายรวมถึงการก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการก าหนดให้มีการสอบทานคุณภาพ

งานตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

 
1
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การบริหารคุณภาพส าหรับส านักงานที่ปฏบิัติงานตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ 

ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง” ย่อหน้าที่ 34(ฉ) 
2
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 34(ฉ) 

3
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 26 
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6. ส านักงานมีหน้าที่ในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพ

ภายใต้มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่  1 วัตถุประสงค์ของส านักงานคือออกแบบ  

น าไปปฏิบัติ และด าเนินการระบบการบริหารคุณภาพส าหรับงานตรวจสอบหรือสอบทาน 

งบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่องที่ส านักงานได้ปฏิบัติงาน ซึ่งให้

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า 

(ก)  ส านักงานและบุคลากรของส านักงานบรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดดังกล่าว และ 

(ข) รายงานที่ออกโดยส านักงานหรือผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์4 

7. ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 15 ประโยชน์สาธารณะจะเกิดขึ้ นเมื่อ 

มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอผ่านการวางแผน การปฏิบัติงาน และการรายงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน

เหล่านั้นและการปฏบิัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ และใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่ เกี่ยวข้องกับ

ประเภทของงาน 

8. การสอบทานคุณภาพงานคือการประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและข้อสรุปที่ใช้ การประเมินเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญโดยผู้สอบทาน

คุณภาพงานอยู่ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรกต็าม  

การสอบทานคุณภาพงานไม่ได้มีจุดประสงค์ในการประเมินว่างานมีการท าตามมาตรฐานวิชาชีพ

และข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายของส านักงานหรือวิธกีารปฏบิัติงานหรือไม่ 

9. ผู้สอบทานคุณภาพงานไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน

ไม่ได้เปล่ียนความรับผิดชอบผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในการบริหารและการบรรลุผลด้าน

คุณภาพของงาน หรือการก าหนดทิศทาง และการควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และ 

การสอบทานงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้น โดยผู้สอบทานคุณภาพงานไม่จ าเป็นต้องได้รับ

หลักฐานที่จะสนับสนุนความเหน็หรือข้อสรุปในงาน แต่อาจได้รับหลักฐานผ่านการตอบสนองในเร่ือง

ที่ส าคัญจากการสอบทานคุณภาพงาน 

ขอบเขตการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบบัน้ี 

10. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของส านักงานในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ และข้อก าหนดที่ออกแบบมาเพื่อให้ส านักงานและผู้สอบทานคุณภาพ

งานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

 
4
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 14 

5
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 15 
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ฉบับนี้ ยังประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในหัวข้อค าอธิบายการน าไปปฏิบัติและ

ค าอธิบายอื่น และค าน า ซึ่งมีบริบทเกี่ยวกับความเข้าใจที่เหมาะสมของมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพฉบับนี้  และค าจ ากัดความ ในขณะที่มาตรฐานบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 16 ได้อธิบายถึง 

วัตถุประสงค์ ข้อก าหนด ค าอธบิายการน าไปปฏบิัติและค าอธบิายอื่น ค าน า และค าจ ากดัความ  

วนัถือปฏิบติั 

11. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ให้ถือปฏบิัติกบั 

(ก) การตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เ ร่ิมในหรือหลังวันที่   

15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 และ 

(ข) งานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  15 ธันวาคม  

พ.ศ. 2566 

วตัถุประสงค ์

12. วัตถุประสงค์ของส านักงานในการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานที่เหมาะสมคือเพื่อให้ปฏิบัติงาน 

การประเมินอย่างมีหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ได้ 

ค าจ ากดัความ 

13. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) การสอบทานคุณภาพงาน หมายถึง การประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ

ที่ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ได้ ซึ่งปฏบิัติงานโดยผู้สอบทานคุณภาพงานและ

ได้ปฏบิัติเสรจ็สิ้นในหรือก่อนวันที่ในรายงาน 

(ข)  ผู้สอบทานคุณภาพงาน หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื่นในส านักงาน หรือบุคคลภายนอกที่

ส านักงานแต่งตั้งให้ปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน 

(ค)  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามเมื่อท าการสอบทาน

คุณภาพงาน ซึ่ งโดยปกติประกอบด้วยข้อก าหนดของประมวลจรรยาบรรณส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศหรือ

สภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ที่เกี่ยวข้องกับ 

งานตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการที่

เกี่ยวเนื่อง และข้อก าหนดของแต่ละประเทศที่เข้มงวดกว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก12-ก15) 

  

 
6
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สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 404 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 

ขอ้ก าหนด 

การน าไปปฏิบติัและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้ง 

14. ส านักงานและผู้สอบทานคุณภาพงานต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  

รวมถึงค าอธบิายการน าไปปฏบิัติและค าอธบิายอื่น เพื่อที่จะเข้าใจในวัตถุประสงค์และน าข้อก าหนด

ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ไปปฏบิัติได้อย่างเหมาะสม 

15.  ส านักงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดแต่ละข้อของมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพฉบับนี้ตามความเหมาะสม เว้นแต่ในกรณีที่ข้อก าหนดนั้นไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ของงาน 

16. การน าข้อก าหนดไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมจะเป็นพื้ นฐานที่เพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานฉบับนี้  อย่างไรกต็ามหากส านักงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานพิจารณาว่าการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดไม่สามารถเป็นพื้ นฐานที่เพียงพอส าหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานฉบับ

นี้  ส านักงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานต้องหาวิธีปฏิบัติอื่นเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตาม 

ความเหมาะสม 

การแต่งตั้งและคุณสมบติัของผูส้อบทานคุณภาพงาน 

17. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดให้มีการมอบหมายความรับผิดชอบส าหรับ 

การแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ และอ านาจ

หน้าที่ที่เหมาะสมภายในส านักงานเพื่อบรรลุความรับผิดชอบในการแต่งตั้ง โดยนโยบายหรือวิธี

ปฏิบัตินั้นต้องก าหนดบุคคลดังกล่าวเพื่อท าการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก1-ก3) 

18. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดเกณฑ์ส าหรับคุณสมบัติของผู้ ได้รับ 

การแต่งตั้งให้เป็นผู้ สอบทานคุณภาพงาน โดยนโยบายหรือวิธีปฏิบัตินั้นต้องมีการก าหนดว่า 

ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก4)   

(ก) มีความรู้ และความสามารถรวมถึงมีเวลาที่ เพียงพอ และมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติงาน 

การสอบทานคุณภาพงานที่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5-ก11)   

(ข) ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคต่อ 

ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระของผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก12-ก15) 

(ค) ปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ

ของผู้สอบทานคุณภาพงาน (ถ้ามี) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16) 

19. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานที่ได้ก าหนดขึ้นตามย่อหน้าที่ 18(ข) ต้องจัดการอุปสรรคต่อ

ความเที่ยงธรรมที่เกดิขึ้นจากการที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทานคุณภาพงานหลังจาก

ที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมาก่อน โดยนโยบายหรือวิธปีฏิบัติของส านักงานจะต้องระบุ

ระยะเวลาของการเว้นการปฏิบัติงานสองปีหรือมากกว่า (หากต้องเป็นไปตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง) ก่อนที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17-ก18)  
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20. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ก าหนดเกณฑ์ส าหรับคุณสมบัติของกลุ่มบุคคลที่เป็น

ผู้ ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน โดยนโยบายหรือวิธีปฏิบัตินั้นต้องก าหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว

ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และ 

(ก) มีความรู้และความสามารถ รวมถึงมีเวลาเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19) 

(ข)  ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคต่อ 

ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ และบทบัญญัติของข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบังคับ (ถ้ามี) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20-ก21) 

21. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ 

(ก) ก าหนดให้ผู้สอบทานคุณภาพงานมีความรับผิดชอบโดยรวมในการปฏิบัติงานการสอบทาน

คุณภาพงาน และ 

(ข) กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการพิจารณาลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของการก าหนดทศิทาง และการควบคุมดูแลกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ ช่วยในการสอบทาน 

และการสอบทานงานของกลุ่มผู้ช่วยเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก22) 

ความบกพร่องในคณุสมบติัของผูส้อบทานคณุภาพงานทีป่ฏิบติังานการสอบทานคณุภาพงาน 

22. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ระบุถึงสถานการณ์ที่ท าให้คุณสมบัติของผู้สอบทาน

คุณภาพงานที่ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานบกพร่อง และระบุการด าเนินการที่เหมาะสมที่

ส านักงานจะด าเนินการ ซึ่งรวมไปถึงการระบุและคัดเลือกการเปล่ียนผู้สอบทานคุณภาพงานใน

สถานการณ์ดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23) 

23. เมื่อผู้สอบทานคุณภาพงานทราบถึงสถานการณ์ที่ท าให้คุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน

บกพร่อง ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องแจ้งให้บุคคลที่เหมาะสมในส านักงานทราบ และ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก24) 

(ก) ปฏิเสธการแต่งตั้งในการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ถ้าการสอบทานคุณภาพงาน

ยังไม่เร่ิมปฏบิัติ 

(ข)  หยุดปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ถ้าการสอบทานคุณภาพงานได้เร่ิมปฏบิัติแล้ว 

การปฏิบติังานการสอบทานคุณภาพงาน 

24. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานที่

ระบุถึง 

(ก) ความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 25-26 ณ ช่วงเวลา

ที่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อเป็นพื้ นฐานที่เหมาะสมส าหรับการประเมินอย่างมี

หลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ได้ 
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(ข) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานคุณภาพงาน   

รวมไปถึงการที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานจะไม่ลงวันที่ในรายงานจนกว่าจะได้รับทราบจาก 

ผู้สอบทานคุณภาพงานตามย่อหน้าที่ 27 ว่าการสอบทานคุณภาพงานได้เสรจ็สิ้นแล้ว และ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25-ก26) 

(ค) สถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อลักษณะ และขอบเขตของการปรึกษาหารือของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกบั

ผู้ สอบทานคุณภาพงานเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญบ่งบอกถึงอุปสรรคต่อ 

ความเที่ยงธรรมของผู้สอบทานคุณภาพงาน รวมถึงการด าเนินการที่เหมาะสมส าหรับ

สถานการณ์นั้น ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก27) 

25. ในการปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ผู้สอบทานคุณภาพงานต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก28-ก33) 

(ก) อ่านและได้ท าความเข้าใจข้อมูลที่ได้รับการสื่อสารโดย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก34) 

(1) กลุ่มผู้ปฏบิัติงานถึงลักษณะและสถานการณ์ต่าง ๆ ของงาน และกจิการ และ 

(2) ส านักงาน เกี่ยวกับกระบวนการติดตามผลและแก้ไขของส านักงาน โดยเฉพาะ

ข้อบกพร่องที่ระบุได้ที่อาจเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบกับเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้

ดุลยพินิจที่ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

(ข) ปรึกษาหารือเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญในการวางแผน การปฏบิัติงาน 

และการรายงาน กบัผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน และสมาชิกอื่นของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน (ถ้ามี) 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก35-ก38) 

(ค) สอบทานเอกสารหลักฐานของงานที่เลือกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้ข้อมูลที่ได้รับในข้อ (ก) และ (ข) และประเมิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก39-ก43) 

(1) เกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อาจรวมถึงการใช้การสังเกต

และสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่เกี่ยวข้องกบัประเภทของงาน 

(2) เอกสารหลักฐานสนับสนุนข้อสรุปที่ได้หรือไม่ และ 

(3) ข้อสรุปที่ได้มีความเหมาะสมหรือไม่ 

(ง) ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน ประเมินเกณฑ์ในการพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ

งานเกี่ยวกบัข้อก าหนดจรรยาบรรณเร่ืองความเป็นอสิระ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก44) 

(จ) ประเมินว่ามีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมหรือไม่ในเร่ืองที่ยากหรือที่น่าจะมีข้อโต้แย้ง

หรือเร่ืองที่มีความเห็นที่แตกต่าง และข้อสรุปที่ได้จากการปรึกษาหารือดังกล่าว (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก45)  

(ฉ) ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน ประเมินเกณฑใ์นการพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ

งานว่า ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมี ส่วนร่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดงาน  
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จนเป็นผลให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมีเกณฑ์ในการพิจารณาการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ

และข้อสรุปที่ได้ว่าเหมาะสมกบัลักษณะและสถานการณ์ของงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก46) 

(ช) สอบทาน 

(1) งบการเงินและรายงานของผู้ สอบบัญชี อาจรวมถึงค าอธิบายของเร่ืองส าคัญใน  

การตรวจสอบส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก47) 

(2) งบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินและรายงาน ส าหรับงานสอบทาน หรือ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ ก47) 

(3) รายงาน และอาจรวมถึงข้อมูลที่ส าคัญ ส าหรับงานให้ความเชื่อมั่นอื่นและงานบริการ

เกี่ยวเนื่อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก48) 

26. ผู้ สอบทานคุณภาพงานต้องแจ้งผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานหากผู้ สอบทานคุณภาพงานมี 

ความกงัวลในความไม่เหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือข้อสรุปที่ได้ 

ถ้าความกงัวลนั้นไม่ได้รับการแก้ไขให้ผู้สอบทานคุณภาพงานพึงพอใจ ผู้สอบทานคุณภาพงานต้อง

แจ้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมในส านักงานว่าไม่สามารถท าให้การสอบทานคุณภาพงาน

เสรจ็สมบูรณ์ได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก49)  

การสอบทานคณุภาพงานใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

27. ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องพิจารณาว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้ ในการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานอย่างครบถ้วนหรือไม่ และด าเนินการสอบทาน

คุณภาพงานเสรจ็สิ้นแล้วหรือไม่ หากเป็นไปตามดังที่กล่าวมา ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องแจ้งให้

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานทราบว่าการสอบทานคุณภาพงานเสรจ็สิ้นแล้ว 

การจัดท าเอกสารหลกัฐาน 

28. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่ก าหนดให้ผู้สอบทานคุณภาพงานมีความรับผิดชอบ

ในการจัดท าเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก50) 

29. ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธปีฏิบัติที่ก าหนดการจัดท าเอกสารหลักฐานตามย่อหน้าที่ 30 

และเอกสารหลักฐานดังกล่าวน าไปรวมกบัเอกสารของงาน 

30. ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องพิจารณาว่าการจัดท าเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงาน 

เพียงพอที่จะท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับงาน สามารถเข้าใจ

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏบิัติในการสอบทานคุณภาพงานโดยผู้สอบทานคุณภาพ

งาน รวมถึงผู้ช่วยผู้สอบทาน (ถ้ามี) และข้อสรุปที่ได้จากการปฏบิัติงานสอบทาน อกีทั้งผู้สอบทาน

คุณภาพงานต้องพิจารณาว่าการจัดท าเอกสารหลักฐานดังกล่าวประกอบไปด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก51-ก53) 

(ก) ชื่อของผู้สอบทานคุณภาพงานและบุคคลที่ช่วยปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน 

(ข) การระบุเอกสารหลักฐานที่ได้รับการสอบทาน 
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(ค) เกณฑใ์นการพิจารณาของผู้สอบทานคุณภาพงานตามย่อหน้าที่ 27 

(ง) การแจ้งให้ทราบตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 26 และ 27 และ 

(จ) วันที่การสอบทานคุณภาพงานเสรจ็สมบูรณ์ 

 

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การแต่งตั้งและคุณสมบติัของผูส้อบทานคุณภาพงาน 

การมอบหมายความรบัผิดชอบส าหรบัการแต่งตัง้ผูส้อบทานคณุภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17) 

ก1. ความรู้และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคลเพื่อให้บรรลุซึ่งความรับผิดชอบ

ส าหรับการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงาน อาจรวมถึงความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกบั 

•  ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้สอบทานคุณภาพงาน 

•  เกณฑใ์นย่อหน้าที่ 18 และ 19 ที่เกี่ยวข้องกบัคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน และ 

•  ลักษณะและสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานหรือกิจการภายใต้การสอบทานคุณภาพงานรวมถึง

องค์ประกอบของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก2. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดให้บุคคลที่รับผิดชอบการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพ

งานต้องไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่จะสอบทาน อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์อาจเป็นไปได้

ยากในทางปฏิบัติที่ผู้แต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานจะเป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

(ตัวอย่างเช่น ในกรณีของส านักงานขนาดเลก็ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏบิัติงานคนเดียว) 

ก3. ส านักงานอาจมอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานมากกว่าหนึ่งบุคคล 

ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดกระบวนการแต่งตั้งผู้สอบทาน

คุณภาพงานส าหรับการสอบบัญชีกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แตกต่างจากงานสอบบัญชี

ที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และงานอื่นๆ ด้วยบุคคลที่แตกต่างกันส าหรับแต่ละ

กระบวนการ 

คณุสมบติัของผูส้อบทานคณุภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18) 

ก4. ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของส านักงานขนาดเล็ก หรือผู้ ประกอบวิชาชีพที่

ปฏิบัติงานคนเดียว อาจไม่มีหุ้นส่วนหรือบุคคลอื่นภายในส านักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ในสถานการณ์เหล่านี้  ส านักงานอาจว่าจ้างหรือใช้บริการของ

บุคคลภายนอกส านักงานในการสอบทานคุณภาพงาน บุคคลภายนอกส านักงานอาจเป็นหุ้นส่วน

หรือพนักงานของส านักงานเครือข่าย โครงสร้างหรือองค์กรในเครือข่ายของส านักงาน หรือ  

ผู้ให้บริการ เมื่อส านักงานใช้บุคคลดังกล่าว ส านักงานต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 เกี่ยวกับข้อก าหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย หรือ 

ผู้ให้บริการ 
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เกณฑค์ณุสมบติัส าหรบัผูส้อบทานคณุภาพงาน 

ความรู้  ความสามารถและเวลาที่เพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18(ก)) 

ก5. มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ระบุคุณลักษณะที่เกี่ยวกบัความรู้  ความสามารถ ซึ่งรวมถึง 

การผสมผสานและการน าไปปฏบิัติในเรื่องความรู้ ด้านเทคนิค ทกัษะทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ คุณค่าและทศันคติทางวิชาชีพ7 เร่ืองที่ส านักงานอาจใช้พิจารณาว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

มีความรู้  ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน รวมถึง ตัวอย่างเช่น  

•  ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติงานของส านักงานที่เกี่ยวข้องกบังาน 

•  ความรู้ในอุตสาหกรรมของกจิการ 

•  ความเข้าใจและประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะและความซับซ้อนใกล้เคียงกนั และ  

•  ความเข้าใจในความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการปฏิบัติงานและการจัดท า

เอกสารหลักฐานในการสอบทาน ซึ่งอาจพัฒนาได้โดยการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องจากส านักงาน 

ก6. เง่ือนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรือการไม่กระท าการที่ส านักงานใช้พิจารณาว่า 

การสอบทานคุณภาพงานเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพหนึ่งข้อหรือ

มากกว่าหรือไม่นั้น8 อาจเป็นข้อพิจารณาที่ส าคัญที่ส านักงานใช้ก าหนดความรู้และความสามารถที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพส าหรับงานนั้น ๆ ข้อก าหนดอื่น ๆ ที่ส านักงานอาจใช้

พิจารณาว่าผู้สอบทานคุณภาพงานมีความรู้ และความสามารถรวมถึงเวลาที่เพียงพอ ซึ่งจ าเป็นต่อ 

การประเมินการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ได้ รวมถึง ตัวอย่างเช่น  

•  ลักษณะของกจิการ 

•  ความเชี่ยวชาญและความซับซ้อนของอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อมของข้อก าหนดที่

กจิการได้ด าเนินการ 

•  ขอบเขตที่งานนั้นเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองในด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี) 

หรือความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ซึ่งอาจจ าเป็นต่องานที่ไห้ความเชื่อมั่น 

บางประเภท ดูย่อหน้าที่ ก19  

ก7. ในการประเมินความรู้และความสามารถของบุคคลที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทานคุณภาพ

งาน เร่ืองที่พบในกิจกรรมติดตามผลของส านักงาน (ตัวอย่างเช่น เร่ืองที่พบจากการตรวจทาน 

ในงานที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สอบทานคุณภาพงาน) หรือผลของ

การตรวจทานภายนอกอาจเป็นข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้ง 

 
7
  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ ก88 

8  มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ ก134 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 410 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 

ก8. การขาดความรู้หรือความสามารถที่เหมาะสมอาจส่งผลกับความสามารถของผู้สอบทานคุณภาพ

งานในการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับการปฏิบัติงานสอบทาน ตัวอย่างเช่น  

ผู้สอบทานคุณภาพงานที่ไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอาจไม่มีความสามารถหรือ

ความเชื่อมั่นที่จ าเป็นส าหรับการประเมิน และทดสอบการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ (ในกรณีที่

เกี่ยวข้อง) และการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในเร่ืองการบัญชี

หรือการสอบบัญชีที่เฉพาะในอุตสาหกรรมและมีความซับซ้อน 

อ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18(ก)) 

ก9. การด าเนินการในระดับส านักงานช่วยก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้สอบทานคุณภาพงาน ตัวอย่างเช่น 

การสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพต่อบทบาทหน้าที่ของผู้สอบทานคุณภาพงาน ท าให้ผู้สอบทาน

คุณภาพงานมีความเป็นไปได้น้อยลงที่จะได้รับแรงกดดันจากผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานหรือ

บุคคลอื่นที่มีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อผลของการสอบทานคุณภาพงาน ในบางกรณี  

อ านาจหน้าที่ของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้รับการส่งเสริมโดยนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานในการพิจารณาความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งอาจรวมไปถึงการด าเนินการของผู้สอบทาน

คุณภาพงานเมื่อเกดิข้อโต้แย้งระหว่างผู้สอบทานคุณภาพงานและกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก10. อ านาจหน้าที่ของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจถูกท าให้บกพร่อง เมื่อ 

•  วัฒนธรรมในส านักงานส่งเสริมความเคารพเฉพาะอ านาจหน้าที่ในบุคคลระดับสูงของ 

ล าดับชั้นภายในส านักงาน 

•  ผู้สอบทานคุณภาพงานมีสายการรายงานต่อผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน ตัวอย่างเช่น  

เมื่อผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานอยู่ในต าแหน่งผู้น าในส านักงาน หรือมีความรับผิดชอบ

ส าหรับการพิจารณาค่าตอบแทนให้กบัผู้สอบทานคุณภาพงาน 

ข้อพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ก)) 

ก11. ในหน่วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชี (ตัวอย่างเช่น ผู้ตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน) อาจปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกนักบั

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน โดยมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการสอบบัญชีหน่วยงานภาครัฐได้  

ในสถานการณ์ดังกล่าว การเลือกผู้สอบทานคุณภาพงานอาจรวมถึงการพิจารณาความจ าเป็นของ

เร่ืองความเป็นอิสระและความสามารถของผู้ สอบทานคุณภาพงานในการประเมินอย่างมี

หลักเกณฑ ์

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(ค) และ 18(ข)) 

ก12. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่น าไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานอาจ

เปล่ียนแปลงไปตามลักษณะและสถานการณ์ของงานหรือกิจการ โดยข้อก าหนดต่าง ๆ ของ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจน าไปปฏิบัติเฉพาะกับบุคคลที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีและไม่ใช่ส านักงาน เช่น ผู้สอบทานคุณภาพงาน 
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ก13. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงข้อก าหนดเฉพาะเร่ืองความเป็นอิสระซึ่งบังคับ

ใช้กบับุคคลที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น ผู้สอบทานคุณภาพงาน ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับอุปสรรคต่อความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์

ระยะยาวกับลูกค้าสอบบัญชีหรืองานที่ให้ความเชื่ อมั่น การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระยะยาวดังกล่าวแยกต่างหาก (แต่อาจจ าเป็นต้องน าไปพิจารณาปรับใช้)  

จากข้อก าหนดเรื่องระยะเวลาการเว้นการปฏบิัติงานตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 19 

อุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบทานคุณภาพงาน 

ก14. อุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจเกิดขึ้นจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์  

ในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น 

• อุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผลงานของตนเองอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้สอบทานคุณภาพงาน

เคยมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อเคยเป็น

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

•  อุปสรรคที่ เกิดจากความคุ้ นเคยหรือที่ เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกิดขึ้ นเมื่ อ 

ผู้สอบทานคุณภาพงานมีความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวที่ใกล้ชิด หรือครอบครัวที่

ใกล้ชิดที่สุดกับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึง

การมีความสมัพันธใ์กล้ชิดส่วนบุคคลกบัสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

•  อุปสรรคที่เกิดจากการถูกข่มขู่อาจเกิดขึ้ นเมื่อเกิดขึ้ นจริงหรือรับรู้ ได้ว่ามีแรงกดดันเกิด

ขึ้นกับผู้สอบทานคุณภาพงาน (ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานเป็นบุคคลที่มี

ลักษณะก้าวร้าวหรือชอบใช้อ านาจเหนือผู้อื่น หรือการที่ผู้สอบทานคุณภาพงานมีสาย 

การรายงานต่อผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน) 

ก15. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติในการระบุ 

ประเมินและจัดการอุปสรรคของความเที่ยงธรรม ตัวอย่างเช่น ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี ให้แนวทางปฏบิัติโดยเฉพาะซึ่งรวมตัวอย่างของ 

• สถานการณ์ที่อุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมอาจเกิดขึ้ นเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับ 

การแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทานคุณภาพงาน 

• ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินระดับของอุปสรรคดังกล่าว และ 

• การกระท า ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกนัที่อาจจัดการกบัอุปสรรคดังกล่าว 

กฎหมายหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกบัคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18(ค)) 

ก16. กฎหมายหรือข้อก าหนดอาจก าหนดข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้สอบทาน

คุณภาพงาน ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศผู้สอบทานคุณภาพงานอาจจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติ 

บางประการหรือมีใบอนุญาตที่สามารถปฏบิัติงานสอบทานคุณภาพงานได้ 
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ระยะเวลาการเวน้การปฏิบติังานส าหรบับุคคลทีเ่คยเป็นผูส้อบบญัชีทีร่บัผิดชอบงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19) 

ก17. ส าหรับงานให้บริการต่อเนื่อง เร่ืองที่เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญส่วนใหญ่จะไม่หลากหลาย 

ดังนั้น ดุลยพินิจส าคัญที่เคยใช้ในรอบบัญชีก่อนอาจมีผลกระทบต่อเนื่องกับดุลยพินิจของ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในรอบบัญชีต่อมา ความสามารถของผู้สอบทานคุณภาพงานที่จะท าการประเมิน

ดุลยพินิจที่ส าคัญอย่างมีหลักเกณฑ์จะได้รับผลกระทบเมื่อบุคคลนั้นเคยมีส่วนร่วมในการใช้ 

ดุลยพินิจนั้นในฐานะผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ในสถานการณ์ดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้อง

ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อลดอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมโดยเฉพาะจาก 

การสอบทานผลงานของตนเองให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฉบับนี้ จึงก าหนดให้ส านักงานต้องก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดระยะเวลาการเว้น 

การปฏบิัติงานที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานไม่สามารถรับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทานคุณภาพงานได้ 

ก18. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจระบุให้มีระยะเวลาการเว้นการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

ส าหรับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทาน

คุณภาพงานของงานนั้น ในการนี้  ส านักงานอาจพิจารณาลักษณะของบทบาทของบุคคลนั้นและ

การมีส่วนร่วมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญในงานนั้น ตัวอย่างเช่น ส านักงานอาจ

ก าหนดว่าผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานส าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของ

กิจการภายในกลุ่ม หนึ่งในงานสอบบัญชีกลุ่มกิจการ อาจไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 

ผู้สอบทานคุณภาพงานของกลุ่มกิจการได้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีนั้นมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจ 

ที่ส าคัญที่กระทบต่องานสอบบัญชีกลุ่มกจิการ 

สถานการณเ์มือ่ผูส้อบทานคณุภาพงานใชผู้ช้่วย (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20-21) 

ก19. ในบางสถานการณ์ อาจเป็นเร่ืองเหมาะสมส าหรับผู้สอบทานคุณภาพงานได้รับการช่วยเหลือ 

โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ ยวชาญที่ เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ความรู้  ทักษะหรือ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับสูงอาจเป็นประโยชน์ส าหรับการท าความเข้าใจบางรายการที่บันทกึ

โดยกิจการ ซึ่ งจะช่วยผู้ สอบทานคุณภาพงานในการประเมินการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของ 

กลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องกบัรายการเหล่านั้น 

ก20. แนวทางปฏิบัติในย่อหน้าที่ ก14 อาจจะมีประโยชน์ต่อส านักงานในการก าหนดนโยบายหรือ 

วิธปีฏบิัติที่ระบุอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมของบุคคลที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน 

ก21. เมื่อผู้ สอบทานคุณภาพงานได้รับการช่วยเหลือโดยบุคคลภายนอก ความรับผิดชอบรวมถึง 

การปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง อาจถูกกล่าวถึงในสัญญาหรือข้อตกลงอื่น

ระหว่างส านักงานและผู้ช่วย 

ก22. นโยบายหรือวิธปีฏบิัติของส านักงานอาจรวมถึงความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานในการ 

• พิจารณาว่าผู้ช่วยเข้าใจค าสั่งและงานที่จะต้องปฏบิัติตามที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการสอบทาน

คุณภาพงานนั้นหรือไม่ และ 
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• จัดการเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ช่วยโดยพิจารณาถึงนัยส าคัญและปรับเปล่ียนวิธีการที่วางแผนไว้

อย่างเหมาะสม 

ความบกพร่องในคุณสมบัติของผูส้อบทานคุณภาพงานทีป่ฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 22-23) 

ก23. ปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องส าหรับการพิจารณาของส านักงานว่าคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงานที่

ปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงานบกพร่องหรือไม่ รวมถึง 

• การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ของงานเป็นผลให้ผู้สอบทานคุณภาพงานไม่มีความรู้และ

ความสามารถที่เหมาะสมในการปฏบิัติงานสอบทานอกีต่อไปหรือไม่ 

• การเปล่ียนแปลงในความรับผิดชอบอื่นของผู้สอบทานคุณภาพงานบ่งชี้ ว่าผู้สอบทานคุณภาพ

งานไม่มีเวลาเพียงพอในการปฏบิัติงานสอบทานอกีต่อไปหรือไม่ หรือ 

• การแจ้งให้ทราบจากผู้สอบทานคุณภาพงานตามย่อหน้าที่ 23 

ก24. ในสถานการณ์ที่คุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงานที่ปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานได้

บกพร่อง นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจกล่าวถึงวิธีปฏิบัติในการระบุบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจระบุความรับผิดชอบของบุคคลที่

ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแทนผู้สอบทานคุณภาพงาน เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้เพียงพอตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบ

ทานคุณภาพงาน นโยบายหรือวิธีปฏิบัตินั้นอาจระบุถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการขอค าปรึกษาใน

สถานการณ์นั้น 

การปฏิบติังานการสอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24-27) 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีทีร่บัผิดชอบงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

24(ข)) 

ก25. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)9 มีข้อก าหนดส าหรับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ในการสอบบัญชีที่ต้องปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ซึ่งรวมถึง 

• พิจารณาว่าได้มีการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีแล้ว 

• ร่วมมือกับผู้ สอบทานคุณภาพงานและแจ้งให้สมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทราบถึง 

ความรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือด้วยเช่นกนั 

• ปรึกษาหารือกับผู้สอบทานคุณภาพงานเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคัญ และการใช้ดุลยพินิจที่

ส าคัญที่เกดิขึ้นระหว่างงานสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่พบระหว่างการสอบทานคุณภาพ

งาน และ 

• ไม่ลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีจนกว่าการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีจะเสรจ็สิ้น 

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 36 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 414 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 

ก26. มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)10 มีข้อก าหนดส าหรับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้องกบัการสอบทานคุณภาพงานเช่นกนั 

การปรึกษาหารือระหวา่งผูส้อบทานคณุภาพงานและกลุ่มผูป้ฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24(ค)) 

ก27. การสื่อสารที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ตลอดระยะเวลาของงานระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและผู้สอบทานคุณภาพ

งานอาจช่วยส่งเสริมประสิทธิผลและความทันเวลาของการสอบทานคุณภาพงาน อย่างไรกต็าม 

อุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจถูกท าให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลา

และขอบเขตของการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ นโยบาย

หรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดการด าเนินการที่กระท าโดยผู้สอบทานคุณภาพงานหรือ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ผู้สอบทานคุณภาพงานกระท า (หรืออาจถูกมองว่า) 

ตัดสินใจในฐานะของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ดังกล่าว ส านักงานอาจต้อง

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญดังกล่าวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่นตามนโยบายหรือ

วิธปีฏบิัติในการปรึกษาหารือของส านักงาน 

วธีิปฏิบติัด าเนินการโดยผูส้อบทานคณุภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25-27) 

ก28. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏิบัติ 

ที่น าไปปฏิบัติโดยผู้สอบทานคุณภาพงาน และอาจมุ่งเน้นความส าคัญของผู้สอบทานคุณภาพงาน

ซึ่งใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏบิัติงานสอบทาน 

ก29. ระยะเวลาของวิธีการปฏิบัติโดยผู้สอบทานคุณภาพงาน อาจขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของ

งานหรือกิจการ ซึ่งรวมถึงลักษณะของเร่ืองต่าง ๆ ของงานที่สอบทาน การสอบทานเอกสาร

หลักฐานของงานอย่างทนัเวลาโดยผู้สอบทานคุณภาพงานตลอดทุกขั้นตอนของงาน (ตัวอย่างเช่น 

การวางแผน การปฏิบัติงาน และการรายงานผล) ท าให้เร่ืองต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

ตามความพึงพอใจของผู้สอบทานคุณภาพงานในหรือก่อนวันที่ในรายงาน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบทาน

คุณภาพงานอาจปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์โดยรวมและแผนส าหรับงานเมื่อขั้นตอนของ 

การวางแผนเสรจ็สิ้น การปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงานอย่างทนัเวลาอาจช่วยส่งเสริมการใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่

เกี่ยวข้องกบัประเภทของงานโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานในการวางแผนและการปฏบิัติงาน 

ก30. ลักษณะ และขอบเขตของวิธีปฏิบัติงานของผู้สอบทานคุณภาพงานส าหรับงานที่มีลักษณะเฉพาะ

อาจขึ้นอยู่กบัปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  

• เหตุผลของการประเมินในความเสี่ยงด้านคุณภาพ11 ตัวอย่างเช่น งานส าหรับกิจการใน

อุตสาหกรรมที่เกดิใหม่ หรือที่มีรายการซับซ้อน 

 
10

  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) “งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทาง

การเงินในอดีต” ย่อหน้าที่ 36 
11

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ ก49  
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•  ข้อบกพร่องที่ระบุได้ และการแก้ไขต่อข้อบกพร่องที่ระบุได้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ติดตามผลและการแก้ไขของส านักงาน และแนวทางอื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยส านักงาน  

ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงเร่ืองที่ผู้สอบทานคุณภาพงานจ าเป็นต้องเพิ่มวิธกีารปฏบิัติงานให้มากขึ้น 

•  ความซับซ้อนของงาน 

•  ลักษณะและขนาดของกิจการ รวมถึงกิจการนั้นเป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หรือไม่ 

•  เร่ืองที่พบที่เกี่ยวกับงาน เช่น ผลของการตรวจสอบที่ด าเนินการโดยหน่วยงานก ากับดูแล

ภายนอกในรอบบัญชีก่อน หรือข้อกังวลอื่นเกี่ยวกับคุณภาพของการปฏิบัติงานของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน 

•  ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มี

ลักษณะเฉพาะของส านักงาน 

•  การระบุและประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานส าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น 

•  สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือกับผู้สอบทานคุณภาพงานหรือไม่ โดยนโยบาย

หรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจกล่าวถึงการด าเนินการของผู้สอบทานคุณภาพงานในกรณีที่

ไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน ตัวอย่างเช่น แจ้งให้บุคคลที่เหมาะสมในส านักงาน

ทราบเพื่อที่จะมีการด าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

ก31. ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏบิัติงานของผู้สอบทานคุณภาพงานอาจต้องเปล่ียนแปลงไป

ตามสถานการณ์ที่พบในการปฏบิัติงานการสอบทานคุณภาพงาน 

ข้อพิจารณาส าหรับการสอบบัญชีกลุ่มกจิการ 

ก32. การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานส าหรับการสอบบัญชีกลุ่มกิจการอาจต้องพิจารณาเพิ่มเติม

ส าหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นผู้ สอบทานคุณภาพงานของการสอบบัญชีกลุ่มกิจการ  

ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของกลุ่มกิจการ ย่อหน้าที่ 21(ก) ก าหนดให้นโยบายหรือ 

วิธีปฏิบัติของส านักงานก าหนดให้ผู้ สอบทานคุณภาพงานมีหน้าที่ รับผิดชอบโดยรวมต่อ 

การปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงาน ในการนี้  การสอบบัญชีกลุ่มกิจการที่มีขนาดใหญ่และ

ซับซ้อนมากขึ้น ผู้สอบทานคุณภาพงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน อาจจ าเป็นต้องปรึกษาหารือเร่ืองส าคัญ

และดุลยพินิจที่ส าคัญกับสมาชิกหลักของกลุ่มปฏิบัติงาน นอกเหนือจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี

กลุ่มกิจการ (ตัวอย่างเช่น ผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่ม) ในสถานการณ์เหล่านี้  ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่ 20 แนวทางปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ก22 อาจมีประโยขน์เมื่อผู้สอบทานคุณภาพงาน

ของกลุ่มกจิการพิจารณาใช้ผู้ช่วย 
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ก33. ในบางกรณี ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้รับการแต่งตั้งส าหรับการสอบบัญชีกจิการหรือหน่วยธุรกิจ

ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกจิการ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสอบบัญชีตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือด้วยเหตุ

อื่น ในสถานการณ์เหล่านี้  การสื่อสารระหว่างผู้สอบทานคุณภาพงานส าหรับการสอบบัญชีกลุ่มกิจการ

และผู้สอบทานคุณภาพงานของการสอบบัญชีกจิการหรือหน่วยธุรกิจอาจช่วยผู้สอบทานคุณภาพงาน

ของกลุ่มกิจการในการท าหน้าที่ให้สมบูรณ์ ตามย่อหน้าที่ 21(ก) ตัวอย่างเช่น อาจเป็นในกรณีที่

กิจการหรือหน่วยธุรกิจที่ได้รับการระบุให้เป็นกิจการภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี

กลุ่มกิจการและการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญในระดับกิจการภายในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี 

กลุ่มกจิการ 

ข้อมูลทื่สื่อสารโดยกลุ่มผู้ปฎิบัติงานและส านักงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25(ก)) 

ก34. ท าความเข้าใจข้อมูลที่สื่อสารโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและส านักงานตามย่อหน้าที่ 25(ก) อาจช่วยให้

ผู้สอบทานคุณภาพงานเข้าใจดุลยพินิจที่ส าคัญที่คาดว่าจะใช้ส าหรับงาน การท าความเข้าใจ

ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ให้ผู้สอบทานคุณภาพงานในการปรึกษาหารือกบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานเกี่ยวกบัเร่ือง

ส าคัญและดุลยพินิจที่ส าคัญที่ใช้ในการวางแผน การปฏิบัติงานและการรายงานผลของงาน 

ตัวอย่างเช่น ข้อบกพร่องที่ส านักงานตรวจพบอาจสัมพันธ์กับดุลยพินิจที่ส าคัญที่ใช้โดยกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานอื่นส าหรับประมาณการทางบัญชีเฉพาะรายการส าหรับอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ 

ในกรณีเช่นนี้  ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจที่ส าคัญที่ใช้ในงานเกี่ยวกับประมาณการ

ทางบัญชีนั้น และดังนั้นอาจท าให้ผู้สอบทานคุณภาพงานใช้เป็นเกณฑ์ในการปรึกษาหารือกับกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 25(ข) 

เร่ืองที่ส าคัญและดุลยพินิจที่ส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25(ข)-25(ค)) 

ก35. ส าหรับงานตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)12 ก าหนดให้ 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคัญ13 และ

ดุลยพินิจที่ส าคัญรวมถึงเร่ืองที่ยากหรือที่น่าจะมีข้อโต้แย้งที่ระบุได้ในระหว่างปฏิบัติงานและ

ข้อสรุปที่ได้ 

ก36. ส าหรับงานตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)14 ประกอบไปด้วย

ตัวอย่างของการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญที่อาจได้รับการระบุโดยผู้ สอบบัญชีที่ รับผิ ดชอบงาน  

ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี การปฏิบัติงานและข้อสรุป

โดยรวมที่ได้จากการปฏบิัติงานของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก37. ส าหรับงานนอกเหนือจากงานตรวจสอบงบการเงิน ดุลยพินิจที่ส าคัญที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้อาจ

ขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานหรือกิจการนั้น ตัวอย่างเช่น งานให้ความเชื่อมั่นที่

ปฏิบัติตาม มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) ในเร่ืองของการพิจารณาของ

 
12

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 31 
13

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8(ค) 
14

  มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก92 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 417 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานว่าเกณฑ์ที่น าไปปรับใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลที่ส าคัญมีความเหมาะสมส าหรับ

งานหรือไม่ อาจเกี่ยวข้องหรือต้องการดุลยพินิจที่ส าคัญหรือไม่ 

ก38. ในการสอบทานคุณภาพงาน ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้รับทราบเร่ืองอื่นที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

จะต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ ท าให้อาจจ าเป็นที่ต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ หรือ

เกณฑ์ส าหรับข้อสรุปที่ได้ ในสถานการณ์เหล่านั้น การปรึกษาหารือกบัผู้สอบทานคุณภาพงานอาจ

ท าให้กลุ่มผู้ปฏบิัติงานได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัวิธกีารเพิ่มเติมที่จ าเป็นต้องปฏบิัติ 

ก39.  ข้อมูลที่ได้รับตามย่อหน้าที่ 25(ก) และ 25(ข) และการสอบทานเอกสารหลักฐานที่เลือกจะช่วย

ผู้ สอบทานคุณภาพงานในการประเมินเกณฑ์ที่ก ลุ่มผู้ ปฏิบัติงานใช้ในดุลยพินิจที่ส าคัญ 

ข้อพิจารณาอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกบัการประเมินของผู้สอบทานคุณภาพงานรวมถึง ตัวอย่างเช่น 

•  เตรียมพร้อมที่จะเปล่ียนแปลงลักษณะและสถานการณ์ของงานหรือกิจการที่อาจน าไปสู่ 

การเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจที่ส าคัญที่ท าโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

•  ใช้ความเหน็โดยไม่มีความล าเอยีงในการประเมินค าตอบของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและ 

•  ติดตามความไม่สอดคล้องกันที่พบในระหว่างการสอบทานเอกสารหลักฐานของงาน หรือ

ค าตอบที่ไม่สอดคล้องกันที่ได้รับจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานส าหรับค าถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

ดุลยพินิจที่ส าคัญ 

ก40. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดเอกสารหลักฐานของงานที่จะต้องสอบทานโดยผู้สอบ

ทานคุณภาพงาน นอกจากนี้  นโยบายหรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวอาจบ่งชี้ ให้ผู้สอบทานคุณภาพงานใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการเลือกเอกสารหลักฐานของงานที่จะสอบทานเกี่ยวกบัการใช้

ดุลยพินิจที่ส าคัญโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

ก41.  การปรึกษาหารือเกี่ยวกบัดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน และสมาชิกอื่นในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมกับเอกสารหลักฐานของงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อาจช่วยผู้สอบทาน

คุณภาพงานในการประเมินการใช้การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ที่เกี่ยวกบัดุลยพินิจที่ส าคัญ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกบังาน 

ก42. ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)15 ให้ตัวอย่างของ

อุปสรรคต่อการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับงานตรวจสอบ  

ความล าเอียงของผู้สอบบัญชีโดยไม่รู้ตัว ที่อาจขัดขวางการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพ และการด าเนินการที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจกระท าเพื่อจัดการกับอุปสรรคต่อการใช้การ

สงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับงานตรวจสอบ 
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  มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก34- ก36 
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ก43. ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน ข้อก าหนดและการน าไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่กล่าวในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)16 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) 17 

และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นยังได้ให้ตัวอย่างเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีใช้การสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่เหมาะสมที่อาจช่วยให้หลักฐานเกี่ยวกับ 

การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ผู้สอบบัญชีใช้ แนวทางปฏบิัติดังกล่าวอาจช่วยผู้สอบ

ทานคุณภาพงานในการประเมินการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน 

มีการปฏบิัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวกบัความเป็นอสิระหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25(ง)) 

ก44. มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 220 (ปรับปรุง)18 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานมี 

ความรับผิดชอบในการพิจารณาว่ามีข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อก าหนด

เกี่ยวกบัความเป็นอสิระก่อนที่จะลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

มีการปรึกษาหารือในเร่ืองที่ยากหรือที่น่าจะมีมีข้อโต้แย้งหรือเร่ืองที่มีความเห็นที่แตกต่างหรือไม่(อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 22(จ)) 

ก45 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 119 ระบุให้มีการปรึกษาหารือส าหรับเร่ืองที่ยากหรือที่น่าจะมี

ข้อโต้แย้งและมีความเห็นที่แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

และผู้สอบทานคุณภาพงาน หรือบุคคลที่ปฏบิัติงานภายในระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน 

ความเพียงพอและเหมาะสมของการมีส่วนร่วมในงานของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  

25(จ)) 

ก46. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)20 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานพิจารณา

ก่อนการลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีในเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

เพียงพอและเหมาะสมตลอดงานตรวจสอบ จนถึงระดับที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมีเกณฑ์ใน

การพิจารณาว่า ดุลยพินิจที่ส าคัญที่ใช้และข้อสรุปที่ ได้มีความเหมาะสม ภายใต้ลักษณะและ

สถานการณ์ของงานตรวจสอบแล้ว มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)21 ยังบ่งชี้ ว่า

เอกสารหลักฐานของการมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานอาจกระท าได้ในรูปแบบที่

แตกต่างกัน การปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและการสอบทานเอกสารหลักฐานดังกล่าวอาจ

ช่วยผู้สอบทานคุณภาพงานในการประเมินเกณฑ์ที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานพิจารณาการมีส่วน

ร่วมของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานว่าเพียงพอและเหมาะสม 
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 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญ” ย่อหน้าที่ ก238 
17

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ย่อหน้าที่ ก11 
18

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 21 
19

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 31(ง) 31(จ) และ ก79-ก82 
20

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 40(ก) 
21

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก118 
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การสอบทานงบการเงินและรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 25(ช) 

ก47. ส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน การสอบทานงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของผู้สอบทาน

คุณภาพงาน อาจรวมถึงการพิจารณาการแสดงรายการและการเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

ดุลยพินิจที่ส าคัญโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกับความเข้าใจของผู้สอบทานคุณภาพงานใน

เร่ืองเหล่านั้นจากการที่สอบทานเอกสารหลักฐานที่เลือก และการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  

ในการสอบทานงบการเงิน ผู้สอบทานคุณภาพงานอาจได้รับทราบถึงเร่ืองอื่นที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจ

ต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ โดยอาจจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวิธกีารหรือข้อสรุปของกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานในย่อหน้านี้ สามารถน าไปใช้กับงานสอบทานและรายงานที่

เกี่ยวข้อง 

ก48. ส าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นและงานบริการเกี่ยวเนื่อง การสอบทานรายงานของผู้สอบทานคุณภาพ

งาน และในกรณีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่พิจารณาอาจรวมถึงการพิจารณาเร่ืองที่คล้ายกับย่อหน้าที่  

ก47 (ตัวอย่างเช่น การแสดงรายการหรือค าอธิบายเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ

โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกบัความเข้าใจของผู้สอบทานคุณภาพงานจากวิธกีารปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวเนื่องกบัการสอบทานหรือไม่) 

ข้อกงัวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขของผู้สอบทานคุณภาพงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 26) 

ก49. นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานอาจก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในส านักงานที่จะได้รับ 

การแจ้งให้ทราบถ้าผู้สอบทานคุณภาพงานมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในความไม่เหมาะสม

ของการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญโดยกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ได้ บุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงบุคคล

ที่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ในการแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงาน นโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ

ส านักงานอาจก าหนดให้มีการปรึกษาหารือภายในหรือภายนอกส านักงาน (เช่น หน่วยงานวิชาชีพ 

หรือหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ) เกี่ยวกบัข้อกงัวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 28-30) 

ก50. ย่อหน้าที่ 57 ถึง 60 ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 กล่าวถึงการจัดท าเอกสาร

หลักฐานของระบบการบริหารคุณภาพของส านักงาน ดังนั้น การสอบทานคุณภาพงานที่ปฏบิัติตาม

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้  ต้องจัดท าเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดในมาตรฐาน 

การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 

ก51. รูปแบบ เนื้ อหา และขอบเขตของเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงานอาจขึ้ นอยู่กับ

ปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

•  ลักษณะและความซับซ้อนของงาน 

•  ลักษณะของกจิการ 

•  ลักษณะและความซับซ้อนของเร่ืองภายใต้การสอบทานคุณภาพงาน และ 

•  ขอบเขตของเอกสารหลักฐานของงานที่สอบทาน 
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ก52. การปฏบิัติงานและการแจ้งการเสรจ็สิ้นของการสอบทานคุณภาพงานอาจจัดท าเอกสารหลักฐานได้

หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ผู้ สอบทานคุณภาพงานอาจจัดท าเอกสารหลักฐานของงานสอบทาน 

ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงาน  หรืออาจจัดท าเอกสารหลักฐานใน

รูปแบบของบันทึก โดยวิธีปฏิบัติของผู้ สอบทานคุณภาพงานอาจถูกบันทึกในรูปแบบอื่น 

ตัวอย่างเช่น ในรายงานการประชุมของการปรึกษาหารือของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที่ผู้สอบทานคุณภาพงาน

มีอยู่ 

ก53. ย่อหน้าที่ 24(ข) ก าหนดให้นโยบายหรือวิธีปฏิบัติงานของส านักงานก าหนดไม่ให้ผู้สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานลงวันที่ในรายงานของงานจนกว่าการสอบทานคุณภาพงานจะเสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึง 

การแก้ไขปัญหาที่พบโดยผู้สอบทานคุณภาพงาน หากการปฏิบัติงานของผู้สอบทานคุณภาพงาน

ได้บรรลุตามข้อก าหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้ว เอกสารหลักฐานของการสอบทานอาจเสร็จสิ้น

หลังจากวันที่ในรายงานแต่ก่อนการรวบรวมแฟ้มงานขั้นสดุท้าย อย่างไรกด็ี นโยบายหรือวิธปีฏิบัติ

ของส านักงานอาจระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ผู้สอบทานคุณภาพงานจ าเป็นต้องท าให้เสร็จสิ้นใน

หรือก่อนวันที่ในรายงาน  
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