
การชีแ้จงข้อก าหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
รายงานและการพิจารณาการปฏิบัตงิาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ประสัณห์ เชือ้พานิช 
ประธานคณะกรรมการวชิาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 
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หวัข้อการชีแ้จง 

• มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที่ 1 
(TSQC1) 

• ที่มาและเนือ้หาของข้อก าหนดฯ 
• On-line service ของสภาวชิาชีพบัญชีฯ และ

ขัน้ตอนการแจ้งรายช่ือธุรกจิ 
• FAQ 



มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 
(TSQC1) 
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แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ 
ประธานคณะอนุกรรมการด้านพฒันาและควบคุมดแูล

ระบบควบคุมคุณภาพงานของส านักงานสอบบัญชี 



  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ฉบบัท่ี 1) 

    ขอบเขตการบงัคบัใช ้

           1. ส านักงานทุกแห่งที่มีผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 2. ผู้สอบบัญชีปฏบิัติงานโดยอสิระ 

มีผลบังคับใช้                              

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557   
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มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ฉบบัท่ี 1) 

วตัถุประสงค ์

• เพ่ือให้ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏบิัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• รายงานที่ออกโดยส านักงานหรือผู้สอบบญัชีที่รับผดิชอบ

งานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ ์
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คุณภาพการสอบบัญช ี

คืออะไร 
 



กระบวนการปฏิบัตงิานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ และมาตรฐานการสอบบัญชี  และปรับน าไปใช้ใน
การปฏิบัตงิานได้อย่างเหมาะสม 

ทศันคต ิที่มีคุณภาพงาน 

กระบวนการปฏบิัตงิาน 

รายงานการตรวจสอบ 



มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ฉบบัท่ี 1) 

TSQC1 

Leadership 
Responsibility 

Ethical 
Requirement 

Client 
Acceptance & 
Continuance 

Human 
Resource 

Engagement 
Performance 

Monitoring 
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1 9 

ความรบัผิดชอบของผูน้ าต่อ

คุณภาพภายในส านกังาน 



ความรบัผิดชอบของผูน้ าต่อคุณภาพภายในส านกังาน 
 

 

 

• Tone at the Top ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามส าคญั  

   ต่อการควบคุมคุณภาพและเป็น Role Model ทีดี่  

• จดัโครงสรา้งองคก์ร โดยก าหนดผูร้บัผิดชอบหลกั   

   ดา้นคุณภาพงานสอบบญัชี   

• ก าหนดช่องทางสือ่สารใหพ้นกังานทุกคนในส านกังาน 

   ไดท้ราบอย่างทัว่ถงึในเรือ่งคุณภาพงานสอบบญัชี  

 

 

 



   
สรุปภาพรวมความรบัผิดชอบของผูน้ าต่อคุณภาพภายในส านกังาน 

 
ความรับ 

ผิดชอบของผู้น า 

วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส าคัญ 

กับคุณภาพงาน 

ก าหนดบุคคลที่รับผิดชอบ 

การควบคุมคุณภาพ 

สื่อทศันคตแิละข่าวสารเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 

ในทุกการสื่อสารของส านักงาน 



1 12 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ     

ที่เกีย่วขอ้ง 
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ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 ก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ 

ความเป็น
อสิระ 

การรักษา
ความลับ 

ความขัดแย้ง
ทาง

ผลประโยชน์ 

การ
หมุนเวียน
บุคลากร 

         การจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งดา้นจรรยาบรรณ 



1 14 

การตอบรับงานและคงไว้ซึ่ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้า และงานที่

มีลักษณะเฉพาะ 



  
การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสมัพันธก์บัลูกค้า 

และงานที่มีลักษณะเฉพาะ 
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การตอบรับงาน 
ส าหรับ 

  ลูกค้ารายใหม่ 

การตอบรับงาน 
ส าหรับ 

ลูกค้ารายเดมิ 

การยุติ
ความสัมพนัธ์ 
กับลูกค้า  



  
 ภาพรวมขั้นตอนการรบัลูกคา้รายใหม่  
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มีนโยบายและ

วิธีปฏิบติั 

ประเมินความ

เสีย่ง 

หนงัสือเสนอ

บริการสอบ

บญัชี 

หนงัสือสอบถาม

เหตุผลทาง

วิชาชีพ 

หนงัสือตอบรบั

งานสอบบญัชี 

จดัท าเอกสาร

หลกัฐาน 



  
การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสมัพันธก์บัลูกค้า 

และงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

 
ด าเนินการตาม
ขั้นตอนการตอบ
รับงานและการ
คงไว้ซ่ึงงาน 

 
(พจิารณาความรู้ 
ความสามารถและ
ข้อก าหนดด้าน
จรรยาบรรณ) 
 

 ตัดสินใจว่าจะ      
รับงานหรือไม่ 

 

(พจิารณาความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  
และความเส่ียง 
ของลูกค้า) 

 

จัดท ารายการ
ปัจจัยเส่ียง 
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1 18 

 

ทรพัยากรบุคคล 
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การสรรหา 

และการรกัษา

พนกังานไวก้บัองคก์ร 

การฝึกอบรมและการ

พฒันาบุคลากร 

การ 

มอบหมายงาน 

การประเมินผลการ

ปฏิบติังานของ

พนกังาน 

 

ทรพัยากรบุคคล 

 

การบงัคบัใชน้โยบาย

การควบคุมคุณภาพ        

(ความมีระเบียบวินยั) 



1 20 

 

การปฏบิัติงาน 

 



มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ฉบบัท่ี 1) 

การปฏิบติังาน 

• การวางแผน การควบคุม และการสอบทาน  

• การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

• การปรึกษาหารือ 

• ความคิดเหน็ที่แตกต่าง 
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1 22 

 

การติดตามผล 

 



มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ฉบบัท่ี 1) 

การติดตามผล 

•ก าหนดแผนงานการติดตามผล 

•การก าหนดวิธกีารติดตามผล 

•การรายงานผล การสื่อสาร และการแก้ไข

ข้อบกพร่อง 
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การเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามTSQC1 

ศึกษาและท าความเข้าใจมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับที่ 1 

พจิารณางานที่ท าอยู่ มีอะไรต้องปฏบัิตเิพิ่มเตมิบ้าง  

ตดิตามข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆ จาก website  ของ
สภาวชิาชีพบัญชีฯ หรือหน่วยงานต่างประเทศ 

จัดท าคู่มือการปฏบัิตติาม TSQC1 
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ราคาเล่มละ 500 บาทเท่านัน้ 

สมาชกิสภาฯ มส่ีวนลด 



ที่มาและเนือ้หาของข้อก าหนดฯ 
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ประสัณห์ เชือ้พานิช 
ประธานคณะกรรมการวชิาชีพบญัชีด้านการสอบบัญชี 
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ที่มาของข้อก าหนดฯ 

ตาม พรบ. วชิาชีพบัญชี ๒๕๔๗ สภาวชิาชีพ
บัญชีฯ มีหน้าที่ควบคุมผู้สอบบัญชีให้ปฏบัิติ
ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพ 

ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๔ มีผลใช้บังคับตัง้แต่
ปี 2544 หลังจากนัน้ มีการออกมาตรฐานการ
สอบบัญชีใหม่หลายฉบับ 

ต้องมีการพจิารณาทบทวน เพื่อให้การ
ปฏบัิตงิานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี 



หวัข้อ หลักการและเหตุผล 

1. จ านวนราย 
ไม่เกนิ 200 รายต่อปี (เดมิไม่เกนิ 
300 ต่อปีตามประกาศ ก.บช. ฉบับ
ที่ ๔๔) หากเกนิจะถือว่าตรวจสอบ
เกนิกว่าความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี 

 
• ธุรกจิมีความซับซ้อนมากขึน้ 
• มีมาตรฐานบัญชีและสอบบัญชี

ออกใหม่และมากขึน้ 

เนือ้หาในข้อก าหนดฯ 
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หวัข้อ หลักการและเหตุผล 

2. ประเภทกิจการ 
รวมเฉพาะธุรกจิที่มีหน้าที่จัดท า
บัญชีตามพรบ.การบัญชี ๒๕๔๓ 
(ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บจ. บมจ. 
นิตบิุคคลต่างประเทศประกอบ
ธุรกจิในไทย และกจิการร่วมค้า) ที่
ผู้สอบบัญชีปฏบิัตงิานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี 

 
เหมือนเดมิตามประกาศ ก.บช. 
ฉบับที่ ๔๔ 
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เนือ้หาในข้อก าหนดฯ 



หวัข้อ หลักการและเหตุผล 

3. การนับ 
นับจากปีที่ลงลายมือช่ือ (มกราคม-
ธันวาคม) ไม่ว่าจะเป็นงบการเงนิ
ของรอบระยะเวลาบัญชีใด 

 
นับตามปีปฏทินิ เพื่อง่ายต่อการนับ
จ านวนราย 

บังคับใช้กับการลงลายมือช่ือของ
ผู้สอบบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 
2557 เป็นต้นไป 
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เนือ้หาในข้อก าหนดฯ 



รายละเอียด หลักการและเหตุผล 

4. ช่วงเวลาที่ต้องแจ้งรายช่ือธุรกจิ 
4.1 ส าหรับธุรกจิที่จะลงนามในปี
ถัดไป ให้แจ้งภายในวันที่ 30 
มิถุนายน ของทุกปี (ยกเว้นปีที่
ประกาศ) 
4.2 แจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนการ
ลงนามในรายงาน 

 
4.1 เหมือนเดมิตามประกาศ ก.บช. 
ฉบับที่ ๔๔ 
 
 

4.2 เพื่อลดภาระของผู้สอบบัญชี
(เดมิต้องแจ้งภายในระยะเวลา 1 
เดือนนับตัง้แต่เดือนที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ตามประกาศ ก.บช. 
ฉบับที่ ๔๔) 
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เนือ้หาในข้อก าหนดฯ 



รายละเอียด หลักการและเหตุผล 

5. การแจ้งยืนยัน 
แจ้งยืนยันรายช่ือกจิการที่ผู้สอบ
บัญชีลงลายมือช่ือ 
5.1 ส าหรับการลงนาม มค.-มิย. 
แจ้งภายในวันที่ 30 มิถุนายนและ 
5.2 ส าหรับการลงนาม กค.-ธค. 
แจ้งภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปี
ที่ลงลายมือช่ือ 

 
ยืนยันการปฏบิัตงิาน และจ านวน
งบการเงนิที่ได้ลงลายมือช่ือจริงใน
ปีนัน้ๆ 
ป้องกันการแอบอ้างลงลายมือช่ือ 
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เนือ้หาในข้อก าหนดฯ 



รายละเอียด หลักการและเหตุผล 

6. การก ากับดูแล 
คณะกรรมการสภาวชิาชีพบัญชี
อาจมีหนังสือให้ผู้สอบบัญชีมาให้
ถ้อยค าหรือชีแ้จง หากไม่ปฏบิัติ
ตาม ให้คณะกรรมการสภาฯ มี
หนังสือแจ้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณพจิารณาต่อไป 

 
เพื่อการก ากับดูแลการปฏบิัตงิาน
ของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อก าหนด 
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เนือ้หาในข้อก าหนดฯ 



รายละเอียด หลักการและเหตุผล 

7. บทเฉพาะกาลส าหรับปีแรก 
7.1 ให้แจ้งรายช่ือธุรกจิภายใน
เดือนธันวาคม 2556 
 
7.2 จ านวนงบการเงนิไม่เกนิ 200 
รายต่อปี ไม่บังคับใช้กับผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับการแต่งตัง้ก่อนวันที่
หลักเกณฑ์นีใ้ช้บังคับ 

 
7.1 ให้เวลาแก่ผู้สอบบัญชีหลังจาก
มีการประกาศใช้ 
 
7.2 เพื่อเป็นการผ่อนผันการปฏบิัติ
ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง 
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เนือ้หาในข้อก าหนดฯ 



การแจ้งและการยืนยันในช่วงเปลี่ยนแปลง 

35 

แจ้งผ่านระบบของสภาฯ ส าหรับรายช่ือธุรกจิที่จะลง
นามในปี 2557 ทัง้หมด (ไม่ว่าจะแจ้งกับกรมพัฒนา
ธุรกจิการค้าไว้แล้วหรือยังกต็าม) 

24 กค. 56 

1 สค. 56 31 ธค. 56 

เปิดระบบแจ้งรายช่ือ 
on-line บนเวบไซต์

ของสภาฯ 



การแจ้งและการยืนยันตามข้อก าหนดฯ 
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1. แจ้งยืนยันรายชื่อที่ได้ลงนามใน 
มค. – มยิ. 57 และ 

2. แจ้งรายช่ือที่จะลงนามในปี 2558 

แจ้งยืนยันรายชื่อที่ได้ลง
นามในกค. – ธค. 57 

1 มค. 57 

30 มยิ. 57 

31 ธค. 57 



ระบบ on-line ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
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วไิล ฉัททนัต์รัศมี 
เลขาธิการ สภาวชิาชีพบญัชีฯ 
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บริการ on-line 

ระบบ วันที่สามารถใช้
งาน 

เช็คข้อมูลส่วนตวั สถานะสมาชิกและสถานะ
ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี 

ใช้ได้ทนัที 

จ่ายเงนิต่ออายุสมาชิกและใบอนุญาตผู้สอบ
บัญชี 

ใช้ได้ทนัที 

แจ้ง CPD on-line 1 ตค. 56 

แจ้งรายช่ือและยนืยันธุรกจิที่ผู้สอบบัญชีลง
ลายมือช่ือ 

1 สค. 56 
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การลงทะเบียน on-line 
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การลงทะเบียน on-line 
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การลงทะเบียน on-line 
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การลงทะเบียน on-line 
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การใช้งานบริการ on-line 
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การแจ้งรายช่ือธุรกิจ 



ลักษณะข้อมูล รายละเอียด 

1. รูปแบบการปฏิบตัิงาน   เต็มเวลา         บางเวลา    
2. สถานะการปฏิบตัิงาน 

 
  อิสระ 
  สงักดัส านกังานสอบบญัชี ...........แหง่ (โปรดระบ)ุ                                  

       1) ช่ือ......................................................   
           ท่ีอยู ่ ................................................. 
           เบอร์โทรศพัท์..................................... 
           Email Address....................................   

  อิสระและสงักดัส านกังานสอบบญัชี ..........แหง่ (โปรด
ระบ)ุ                                                                                  
      1) ช่ือ......................................................     
          ท่ีอยู ่.................................................  
          เบอร์โทรศพัท์..................................... 
          Email Address.................................... 



ลักษณะข้อมูล รายละเอียด 

3. ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี 

 
 กรณีท่ีเป็นผู้สอบบญัชีอิสระ 
 ไมมี่ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี   
 มีผู้ช่วยผู้สอบบญัชี .... คน                            
   
กรณีท่ีปฏิบตัิงานสงักดัส านกังานด้วย กรุณากรอกข้อมลูใน
ระบบทะเบียนนิติบคุคล (อยูร่ะหวา่งการพฒันา) 
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การแจ้งรายช่ือธุรกิจ 
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การแจ้งยืนยัน 
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ตรวจสอบการแจ้งรายช่ือธุรกิจ 
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ยกเลิกการแจ้งรายช่ือธุรกิจ 
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บริการ on-line ที่อยู่ระหว่างพฒันา 

ระบบ คาดว่าจะใช้ภายใน 

สมัครอบรม Q 3/56 

ทะเบียนนิตบุิคคล Q 4/56 

แจ้งช่ัวโมงฝึกหดังาน Q 1/57 

สมัครสอบ CPA และตรวจผลสอบย้อนหลัง Q 1/57 

สมัครสมาชิก on-line Q 1/57 

หน่วยงานอบรมยื่นขออนุมัตหิลักสูตร Q 1/57 



FAQ 
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Q1: จ านวน 200 ราย มาจากไหน? 
A: พจิารณาจากจ านวนช่ัวโมงที่ ผู้สอบบัญชีใช้โดยประมาณในการ
ปฏิบัตงิาน และจ านวนช่ัวโมงท างานที่มีอยู่ 
 
ประมาณจ านวนช่ัวโมงการท างานของผู้สอบบัญชีขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น 
• ลักษณะการด าเนินธุรกจิและความซับซ้อนของรายการค้าของลูกค้า 
• ความรู้ความช านาญของผู้สอบบัญชี เป็นต้น 

 



การท างานของ CPA ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

54 

งานที่ต้องท าโดยตัวผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี เช่น 
• การสอบทานเร่ืองความเส่ียงก่อนตอบรับงานและควบคุมดูแลการวาง

แผนการตรวจสอบ 
• ปฏิบัตงิานตรวจสอบ หรือสอบทานงานของผู้ช่วย 
• สรุปผล อ่านงบการเงนิ และสอบทานรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นต้น 
 
ส าหรับงานข้างต้น หากเป็นลูกค้าขนาดกลางหรือเลก็ ผู้สอบบัญชีน่าจะใช้
เวลาปฏิบัตงิานประมาณ 6-14 ช่ัวโมง หรือประมาณ 10 ช่ัวโมงต่องบโดยเฉล่ีย 
ในขณะที่จ านวนช่ัวโมงการท างานทัง้ปีของผู้สอบบัญชีมีประมาณ 2,000 
ช่ัวโมงหรือน้อยกว่านัน้ เน่ืองจากงานส่วนใหญ่ของผู้สอบบัญชีต้องรอให้
ลูกค้าปิดบัญชีให้เรียบร้อยเสียก่อน ดังนัน้ระยะเวลาท างานจริงอาจมีเพียง
ช่วงธันวาคมถงึพฤษภาคมเท่านัน้ 
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Q2: วันที่มีผลบังคับใช้คือเมื่อไหร่ 
A: คาดว่าจะประกาศในราชกจิจานุเบกษาภายในปี 2556 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้กับการลงลายมือช่ือของผู้สอบบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
หมายความว่าในปี 2557 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถลงลายมือช่ือได้เกนิ 200 งบ 
(ไม่ว่าจะเป็นงบการเงนิรอบระยะเวลาบัญชีใดกต็าม) เว้นแต่เป็นการลง
ลายมือช่ือในงบการเงนิของธุรกจิที่ ผู้สอบบัญชีมีหลักฐานว่าได้รับแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ข้อก าหนดนีมี้การประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
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1 มค. 56 

1 ตค. 56 31 ธค. 57 

หากข้อก าหนดมีการประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา 

ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบัญชี
ส าหรับงบปี 2556 ทัง้หมด 250 
บริษัท 

ลงลายมือช่ือในงบได้ 250 
บริษัทตามที่ได้รับแต่งตัง้ไว้แล้ว 

1 มค. 57 
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Q3: งบของกจิการที่อยู่ระหว่างการช าระบัญชี หรือเลกิกจิการ นับรวมใน 
200 รายหรือไม่ 
A: นับ เพราะกจิการยังมีหน้าที่จัดท าบัญชี ตาม พรบ. การบัญชี ๒๕๔๓ 
และผู้สอบบัญชีได้ปฏบัิตติามมาตรฐานการสอบบัญชี 

Q4: งบของธุรกจิเดียวกัน ลงนามในปีเดียวกันส าหรับ 2 รอบระยะเวลา
บัญชี เช่น มีงบหน่ึงล่าช้า นับอย่างไร 
A: นับเป็น 2 งบ เพราะปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการสอบบัญชีทัง้สอง
งบ 

Q5: งบการเงนิที่เคยแจ้งช่ือธุรกจิไว้แต่ไม่ได้ลงนาม นับหรือไม่ 
A: ไม่นับ แต่ให้แจ้งเปล่ียนแปลงเป็นปีที่คาดว่าจะลงนาม 
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Q6: งบสอบทาน นับรวมใน 200 รายหรือไม่ 
A: ไม่นับ เพราะเป็นการปฏบิัตงิานตามมาตรฐานงานสอบทาน  

Q7: งบของมูลนิธิ สมาคม กองทุน นิตบุิคคลอาคารชุด นับรวมใน 200 
รายหรือไม่ 
A: ไม่นับ เพราะไม่ใช่เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีตาม พรบ. การบัญชี 
๒๕๔๓ 

Q8: งบการเงนิของห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่ CPA ตรวจสอบตามแนวทาง
และวิธีการตรวจสอบที่กรมสรรพากรก าหนด นับรวมใน 200 รายหรือไม่ 
A: ไม่นับ เพราะเป็นการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานอ่ืน 



FAQ 

59 

Q9: ช่วงเปล่ียนแปลงในปี 2556 ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งรายช่ือธุรกจิอย่างไร 
A: 1. ส าหรับการลงลายมือช่ือในปี 2557 ให้รอแจ้งกับระบบของสภา
วชิาชีพบัญชีฯ ตัง้แต่วันที่ 1 สค. 2556 (แม้ว่าจะเคยแจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกจิ
การค้าไว้แล้ว) 
 2. ส าหรับการลงลายมือช่ือในปี 2556 ให้แจ้งรายช่ือธุรกจิกับระบบ
ของกรมพัฒนาธุรกจิการค้าตามปกต ิ
 
Q10: ส าหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่เคยลงทะเบียนใช้ระบบของกรมพัฒนาธุรกจิ
การค้า หากต้องการลงลายมือช่ือในปี 2556 ต้องท าอย่างไร 
A: ต้องแจ้งและยืนยันรายช่ือธุรกจิตามระบบของสภาวชิาชีพบัญชีฯ 
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สอบถามเพิม่เติมติดต่อ 

ฝ่ายพฒันาและก ากบัดูแลคณุภาพผูส้อบบญัชี 

โทร. 02-685-2553, 02-685-2571 email: tsqc1@fap.or.th 

ฝ่าย IT 

โทร. 02-685-2535, 02-685-2528 email: it@fap.or.th 


