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1. ขอบเขต 
1.1 ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีฉบับน้ี เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาส านักงานบัญชีในการให้บริการด้านบัญชีแก่ลูกค้าของส านักงานบัญชีที่ เป็นนิติบุคคลให้ เป็นไป       
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายด้านบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็น
การยกระดับการด าเนินกิจการของส านักงานบัญชีให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (International 
standard) 

1.2 ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี เป็นแนวทางที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) เฉพาะกับส านักงานบัญชีที่ประสงค์จะรับการรับรองคุณภาพ โดยมีการก าหนดรูปแบบระบบการ
ควบคุมคุณภาพ ขั้นตอนการปรับปรุง  และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับส านักงานบัญชี เพื่อแสดงว่า
ส านักงานบัญชีที่ประสงค์จะรับการรับรองคุณภาพได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามข้อก าหนดการรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชฉีบับน้ี 

1.3 ส านักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชีตลอดระยะเวลาของการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ โดยจะมีการประเมิน (Evaluate) และ
การตรวจสอบ (Audit) ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าส านักงานบัญชี ได้ด าเนินกิจการตามข้อก าหนดการ
รับรองคุณภาพส านักงานบัญชีฉบับนี้ 
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1.4 ส านักงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพพึงได้รับสิทธิในการใช้หนังสือรับรองและเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพส านักงานบัญชี ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่มีการก าหนดไว้  ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไป       
เพื่อประโยชน์อันเป็นปกติของการด าเนินกิจการด้านบัญชีเท่านั้น การใช้สิทธิในทางไม่สุจริต หรือในทางที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2. มาตรฐานอ้างอิง 
ข้อก าหนดฉบับนีป้ระยุกต์และอ้างอิงบางส่วนมาจากข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001 : 2015 และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล 1 (International Standard on Quality Control 
(ISQC) 1) 

3. ค าศัพทแ์ละค านิยาม 
ระบบคุณภาพส านักงานบัญชี หมายถึง  ระบบที่มีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการ

ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพด้านการจัดท าบัญชี
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญช ี

ส านักงานบัญชี หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนและมีสถานที่
ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งให้บริการด้านการท าบัญชีในรูปแบบส านักงานที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร
ที่ชัดเจน  

หัวหน้าส านักงาน หมายถึง ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานบัญชีในการให้บริการจัดท าบัญชี
แก่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญช ี

ปฏิบัติงานเต็มเวลา หมายถึง การปฏิบัติงาน ณ ส านักงานบัญชีแห่งใดแห่งหนึ่ง มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบชัดเจน และมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่สามารถแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานบัญชี
ดังกล่าวจริง 

ผู้ท าบัญชี หมายถึง ผู้ท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่สังกัดในส านักงานบัญชี 
ผู้ช่วยท าบัญชี หมายถึง ผู้ช่วยของหัวหน้าส านักงาน  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ท าบัญชี หมายถึง  

- ผู้ช่วยผู้ท าบัญชีที่มีส่วนส าคญัต่อการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 
- ผู้ถือหุ้นหรือหุน้ส่วนในส านักงานบัญช ี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะของผู้ท าบัญชี 
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ช่วยผู้ท าบัญชีที่มีส่วนส าคัญต่อการใช้ดุลยพินิจ 

ในการปฏิบัติงาน 
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะของผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในส านักงานบัญช ี
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- ส านักงานบัญช ี
- บริษัทในเครือในกลุ่มของส านกังานบัญช ี

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดท าบัญชี 
หนังสือรับรอง หมายถึง หนังสือรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้แก่

ส านักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญช ี
เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ก าหนดขึ้นและอนุญาตให้ส านักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรองใช้ เพื่อแสดงว่าส านักงานบัญชีดังกล่าวได้รับ
การรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

4. องค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี 
4.1 ระบบคณุภาพของส านักงานบญัชีประกอบดว้ยนโยบายและกระบวนการของแต่ละปัจจัยที่

ส าคญั ซึ่งประกอบด้วย 
1) บรบิทองค์กรของส านักงานบัญช ี
2) ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 
3) การวางแผนของส านักงานบัญชี 
4) การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญช ี
5) การให้บริการของส านักงานบัญช ี
6) การตรวจติดตามภายในของส านักงานบัญช ี

4.2 นโยบายคุณภาพและกระบวนการ ต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและให้เหมาะสมกับส านักงานบัญชี 
โดยสามารถสื่อสารให้กับบุคลากรภายในส านักงานบัญชีได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

5. บริบทองค์กรของส านักงานบัญชี 
5.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทของส านักงานบัญชี  

 ส านักงานบัญชีต้องพิจารณาก าหนดประเด็นภายในและภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและ
ทิศทางเชิงกลยุทธ์อันอาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ในการด าเนินงานด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ            
ซึ่งส านักงานบัญชีควรติดตาม (Monitor) และทบทวน (Review) ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นภายในและภายนอก
ดังกล่าวอยู่เสมอ ไม่ว่าประเด็นภายในและภายนอกนั้นจะเป็นปัจจัยเชิงบวก หรือปัจจัยเชิงลบก็ตาม ประเด็น
ภายใน อาทิ คุณค่าของงาน วัฒนธรรมองค์กร องค์ความรู้ และผลการปฏิบัติงานขององค์กร ประเด็นภายนอก 
อาทิ กฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สภาพตลาด สังคมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
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 5.2 ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 
 ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส านักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี ต้องก ากับ
กระบวนการท างานให้บุคลากรในส านักงานบัญชี ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชแีละมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 

6. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 
 6.1 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
 ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงหลักฐานความมุ่งมั่น ในการพัฒนาและการน าระบบคุณภาพส านักงาน
บัญชีไปปฏิบัติ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดย  

6.1.1  สื่อสารภายในส านักงานบัญชีถึงความส าคัญในการด าเนินการตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินในด้านการจัดท าบัญชี และจรรยาบรรณ ความต้องการของลูกค้า กฎระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญช ี 

6.1.2  ก าหนดนโยบายคุณภาพ 
6.1.3  จัดท าแผนธุรกิจ 
6.1.4  ติดตาม ตรวจสอบ 
6.1.5  จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ 

 6.2 การให้ความส าคัญแก่ลูกค้า 
 ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่าความต้องการของลูกค้าได้ถูกน ามาพิจารณาและกระท าให้
บรรลุผลโดยมุ่งหวังในอันที่จะส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าและต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและจรรยาบรรณ 
 6.3 นโยบายคุณภาพ 
 ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่านโยบายคุณภาพ  

6.3.1 เหมาะสมกับจุดประสงค์ของส านักงานบัญชี 
6.3.2 มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและจรรยาบรรณและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
6.3.3 เป็นกรอบในการจัดท าแผนธุรกิจ  
6.3.4 ได้มีการสือ่สารและเป็นที่เข้าใจภายในส านักงานบัญชี 
6.3.5 ได้มีการทบทวนให้เหมาะสมตลอดเวลา 

 6.4 ความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ และการสื่อสาร 
 6.4.1 ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที ่

ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่าได้มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเป็น
ลายลักษณ์อักษรและได้สื่อสารให้ทราบโดยทั่วถึงทั้งส านักงานบัญชี 
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 6.4.2 การสื่อสารภายใน 
 ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารในส านักงานบัญชีด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
และค านึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพส านักงานบัญช ี 
 6.4.3 การทบทวนการบริหาร 
 ผู้บริหารระดับสูงต้องมีการทบทวนการบริหารงานของส านักงานบัญชีอย่างสม่ าเสมอ และ
ต้องมีการเก็บบันทึกผลการทบทวน 
 6.5 การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ  
 ส านักงานบัญชีต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐในด้านการให้ค าแนะน าและการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากภาครัฐสู่ลูกค้า  

7. การวางแผนของส านักงานบัญชี 
 7.1 การด าเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาส 
 7.1.1 ในการวางแผนส าหรับระบบการบริหารงานคุณภาพ ส านักงานบัญชีจะต้องพิจารณาบริบท
องค์กรของส านักงานบัญชี ตามข้อ 5 ทั้งในเรื่องของความเข้าใจองค์กรและบริบทของส านักงานบัญชี (ข้อ 5.1) 
และข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี (ข้อ 5.2) และมีการพิจารณาก าหนดความเสี่ยงและ
โอกาสเพื่อท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ์อาท ิ 
 1. ท าให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงานคุณภาพจะบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
 2. ท าให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจมากขึ้น 
 3. เป็นการป้องกันหรือท าให้ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
 4. ท าให้การปรับปรุงเป็นผลส าเร็จ 
 7.1.2 ส านักงานบัญชีจะต้องวางแนวทางในการปฏิบัติ (action) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
และโอกาสที่เกิดขึ้น และอาจผสมผสานวิธีการไว้ในระบบการบริหารงานคุณภาพ รวมถึงจะต้องมีการ
ประมวลผลจากแนวทางปฏิบัติที่ได้ก าหนดไวด้้วย  
 ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส จะต้องได้สัดส่วนที่เหมาะสม
ในการก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบ ที่ เป็ น ไป ได้ และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สิ น ค้ าห รือ การบ ริ ก ารขอ ง 
ส านักงานบัญชดี้วย 
 7.2 การวางแผนเชิงคณุภาพ 
 ส านักงานบัญชีจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ ล าดับชั้น และ
กระบวนการในระบบการบริหารงานคุณภาพ โดยวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพอาจมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ (1) 
สอดคล้องกับนโยบายเชิงคุณภาพ (2) สามารถวัดผลได้ (3) ประยุกต์ใช้ได้ (4) สอดคล้องกับสินค้าหรือการ
ให้บริการ ที่ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ (5) มีการตรวจติดตาม (6) มีการสื่อสารระหว่างกัน (7) ได้รับการปรับปรุง
ตามความเหมาะสม โดยส านักงานบัญชีจะต้องเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพไว้ด้วย 
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ซึ่งหลังจากส านักงานบัญชีได้วางแผนเกี่ยวกับการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพแล้ว ส านักงาน
บัญชีควรก าหนดสิ่งที่ต้องท าก่อนหลัง ทรัพยากรที่ต้องใช้ บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และ
การประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินการ โดยส านักงานบัญชีต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 7.3 การวางแผนในการจัดการความเสี่ยง 
 เมื่อส านักงานบัญชีสามารถก าหนดสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารงานคุณภาพได้แล้ว 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องถูกด าเนินการอย่างมีหลักการและเป็นระเบียบแบบแผน และเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยอาจมีการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ (1) เจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น (2) การท าให้ระบบการบริหารงานคุณภาพมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (3) ทรัพยากรที่มี และ (4) การ
มอบหมายงานให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

8. การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 
 8.1 ทรัพยากรบุคคล 
 8.1.1 บุคลากรในส านักงานบัญชีต้องมีความรู้ ความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่งาน ทั้งนี้ รวมถึง
บุคลากรจากภายนอกส านักงานบัญชีที่เข้ามาปฏิบัติงานกับส านักงานบัญชดี้วย  
 8.1.2 ผู้ท าบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญช ีพ.ศ. 2547 
 8.1.3 บุคลากรที่บรรจุใหม่หรือโยกย้ายต าแหน่งงานต้องได้รับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงาน 
ของต าแหน่งนั้น ๆ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งส านักงานบัญชีต้องจัดให้มีการดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
เพื่อติดตามการท างานของบุคลากรในความรับผิดชอบให้มีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ 
 8.1.4 บุคลากรในส านักงานบัญชีต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามสมควรและเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย  
 8.1.5 บุคลากรในส านักงานบัญชีต้องได้รับการสื่อสาร และเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีจากส านักงาน
บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 8.1.6 ในกรณีที่ใช้ผู้ท าบัญชีภายนอกส านักงานบัญชี ส านักงานบัญชีต้องมีมาตรการในการควบคุม 
ผู้ท าบัญชีนั้นให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและจรรยาบรรณ 
 8.2 เครื่องมืออุปกรณ์ 
 ส านักงานบัญชีต้องจัดหา และบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการท าบัญชีเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดระเบียบในสถานที่ท างาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดี 
ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย อันจะน าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตที่สูงขึ้น เช่น การท า 5 ส เป็นต้น  
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 8.3 การจดัการองค์ความรูข้องส านักงานบญัชี   
        ส านักงานบัญชีต้องพิจารณาก าหนดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน กระบวนการ เพื่อให้
สอดคล้องกับบริการ รวมถึงต้องมีวิธีการในการติดตามกฎหมายและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี    
ให้เป็นปัจจุบัน 

 8.4 การจดัการเอกสารและข้อมูลของส านักงานบญัชี  
8.4.1 ส านกังานบัญช ีต้องจดัเก็บข้อมูลของลูกค้าและของตนเองในลักษณะที่ป้องกันความเสียหาย 

สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และก าหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
8.4.2 ในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการส ารองข้อมูลตามรอบ

ระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 

9. การให้บริการของส านักงานบัญชี 
     9.1 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้าของส านกังานบัญชี    

9.1.1 ส านักงานบัญชีต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม 
9.1.2 ส านักงานบัญชีต้องมีการจัดท าสัญญาที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับจากลูกค้า  
9.1.3 ส านักงานบัญชีต้องก าหนดระยะเวลาจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน 
9.1.4 ส านักงานบัญชีต้องออกหลักฐานการรับเงินให้กับลูกค้าทุกครั้ง 
9.1.5 ในกรณทีี่ลูกค้ามอบหมายให้ส านักงานบัญชีเป็นผู้กระท าการใด ๆ แทน เช่น การน าส่งภาษีของ

ลูกค้า การน าส่ง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ส านักงานบัญชีต้องน าส่งและด าเนินการให้ครบถ้วน
ตามที่ลูกค้ามอบหมาย 

9.1.6 การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ส านักงานบัญชีต้องมีการจัดท าหลักฐานการส่งมอบและรับ
มอบทรัพย์สิน รวมถึงการดูแลรักษา การจดัเก็บทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ต้องไม่น าทรัพย์สินของลูกค้ามา
ต่อรองเพ่ือผลประโยชน์ของส านักงานบัญชี เช่น การยึดบัญชีและเอกสารของลูกค้าไว้โดยไม่ส่งคืน 
 9.2 การปฏิบตัิงานด้านการจัดท าบญัชีของส านักงานบญัชี   
   9.2.1 ส านักงานต้องมีการจัดท าบัญชีให้ถกูต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
      9.2.2 ส านักงานต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีและปฏิบัติตามคู่มือนั้น 
  9.2.3 ส านักงานบัญชีต้องมีการช้ีแจงบุคลากรให้เข้าใจชดัเจนถึงวัตถุประสงค์ของงาน และมีการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์  

 9.2.4 ส านักงานบัญชีต้องจัดให้มีการก ากับดูแลความคืบหน้าของงาน และคอยแก้ไขปัญหาต่างๆ   
ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น  
 9.2.5 ส านักงานบัญชีต้องมีการแต่งตั้งและมอบหมายใหม้ีผู้ท าการทบทวนผลงานรวมทั้งน าไป
ปรับปรุง แก้ไข ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 
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10. การตรวจติดตามภายในของส านักงานบัญชี 
 10.1 ส านักงานบัญชีต้องด าเนินการตรวจติดตามภายใน ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อรวบรวมข้อมูล 
รายงานผล หรือระบุปัญหาที่พบเจอ เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งอาจมี
ขั้นตอนดังนี ้
 10.1.1 วางแผนและจัดท าตารางการตรวจติดตาม โดยให้รวมถึงความถี่ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อก าหนดในการวางแผน และการรายงาน ซึ่งจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์งานคุณภาพ ความส าคัญของ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และผลการตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมา  
 10.1.2 ก าหนดเกณฑ์การตรวจติดตาม เป้าหมาย และขอบเขตของการตรวจติดตามให้ชัดเจน 
 10.1.3 การเลือกผู้ตรวจติดตามและการตรวจติดตาม ต้องให้มั่นใจว่าตรงตามวัตถุประสงค์และมีความ
เป็นกลางในขณะตรวจติดตาม 
 10.1.4 ก าหนดวิธีและกรอบระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจติดตามไปยังผู้บริหารองค์กร 
 10.1.5 จัดเก็บเอกสารข้อมูลการตรวจติดตามไว้เป็นหลักฐาน เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงจากการ
ตรวจติดตาม รวมถึงการแสดงผลลัพธ์จากการตรวจติดตามด้วย 
 10.2 การทบทวนการบรหิาร 
  ผู้บริหารระดับสูงต้องมีการทบทวนการบริหารงานของส านักงานบัญชีอย่างสม่ าเสมอ และต้องมี
การเก็บบันทึกผลการทบทวนไว้ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงองค์กร 
 10.3 การปรับปรุง 
 ส านักงานบัญชีจะต้องพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับข้อก าหนด สามารถตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของลูกค้าและอาจรวมถึงการยกระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าในคราวเดียวกัน การปรับปรุงสามารถเป็นการปรับปรุงด้านการบริการ หรือเป็นการแก้ไข ป้องกัน 
หรือลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์  และอาจรวมถึงการปรับปรุงสมรรถนะ และประสิทธิภาพของระบบ
บริหารงานคุณภาพก็ได้ โดยท้ายที่สุด ส านักงานจะต้องพิจารณาผลลัพธ์จากการวิเคราะห์การประเมิน และผล
การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เพื่อท าให้การปรับปรุงการด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อส านักงานบัญชีโดยแท้จริง 
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