
 
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    

 
เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมีการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ

มาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือใหเปนท่ี
นาเชื่อถือ กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดปรับปรุงขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี  และออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันท่ี 17 ธันวาคม ๒๕๕๐   

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“สํานักงานบัญชี” หมายถึง สํานักงานท่ีมีการใหบริการดานการทําบัญชี ไมวาจะจัดตั้งในรูปของ 

นิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 
“ผูทําบัญชี” หมายถึง ผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่ีสังกัดในสํานักงานบัญชี 
“ผูชวยผูทําบัญชี” หมายถึง ผูชวยของผูทําบัญชีท่ีสังกัดในสํานักงานบัญชี 
“ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี” หมายถึง ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีท่ี

แนบทายประกาศนี้ 
“หนังสือรับรอง” หมายถึง หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคาออก 

ใหแกสํานักงานบัญชีท่ีผานการตรวจประเมินตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี  
“กรม” หมายถึง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

ขอ 3 สํานักงานบัญชีท่ีจะยื่นคําขอรับหนังสือรับรองตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  
(๑) รับทําบัญชีของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการบัญชี  

พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมนอยกวา ๓๐ ราย 
(๒) หัวหนาสํานักงานตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี ปฏิบัติงานเต็มเวลา มีประสบการณ

ดานการทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา ๕ ป และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมไวแลว 
(๓) มีผูชวยผูทําบัญชีท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชีและปฏิบัติงานเต็มเวลาอยางนอย ๑ คน 
(๔) มีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
(๕) ประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป 
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(๖) ไมเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองเวนแตพนมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
(๗) ไมเคยฝาฝนเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขอ 9 (๖) และ (๗) เวนแตพนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
(๘) หัวหนาสํานักงานตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๙) ในกรณีท่ีสํานักงานบัญชีจัดตั้งในรูปคณะบุคคลหรือนิติบุคคล ผูเปนหุนสวนหรือกรรมการ  

แลวแตกรณี ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบงานดานการใหบริการรับทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๘) ดวย  

ขอ 4 การยื่นคําขอรับหนังสือรับรองใหใชแบบ ร.สบ.1 ท่ีแนบทายประกาศฉบับนี้พรอมกับแนบเอกสาร

หลักฐานตามท่ีกําหนดไวในแบบ ร.สบ.1 และยื่นตอสํานักบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

ขอ 5 ในกรณีสํานักงานบัญชีมีสํานักงานหลายแหงแยกตางหากจากกันใหแยกคําขอของ  
แตละสํานักงานท่ีประสงคจะขอหนังสือรับรอง โดยสํานักงานแตละแหงท่ียื่นคําขอจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีกําหนดใน ขอ 3 (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  

ขอ 6 สํานักงานบัญชีท่ียื่นคําขอรับหนังสือรับรองตองรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหนวยงาน  
ท่ีกรมกําหนด ดังนี้ 

(1) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ 
(๒) สถาบันหรือหนวยงานอ่ืนท่ีอธิบดีใหความเห็นชอบ 
ท้ังนี้ สํานักงานบัญชีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจประเมินทุกครั้งตามอัตราท่ีหนวยงานผูตรวจ

ประเมินเรียกเก็บ  

ขอ 7 สํานักงานบัญชีท่ีผานการตรวจประเมินตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีแลวจะ
ไดรับหนังสือรับรอง และกรมจะเผยแพรชื่อและท่ีตั้งของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ 

ขอ 8 หนังสือรับรองมีกําหนดอายุ ๓ ป นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรอง  
สํานักงานบัญชีท่ีจะขอตออายุหนังสือรับรองตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดใน  ขอ 

3 (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  
การยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรองใหใชแบบ ร.สบ.2 ท่ีแนบทายประกาศฉบับนี้พรอมกับแนบเอกสาร

หลักฐานตามท่ีกําหนดไวในแบบ ร.สบ.2 และยื่นตอสํานักบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายใน 

๙๐ วัน กอนวันท่ีหนังสือรับรองสิ้นอายุ  

ขอ 9 สํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
(๑) ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาท่ีไดรับการรับรอง  ซ่ึง

รวมถึงในกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย 
(๒) ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพปละ ๑ ครั้ง ซ่ึงอาจเปนการตรวจประเมินใหมท้ังหมดหรือเพียง

บางสวนตามความเหมาะสม 
(๓) ตองไมนําหนังสือรับรองไปใชในทางท่ีทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอกรม  หรือนําไปใชอางอิงตอบุคคลอ่ืน

ในลักษณะท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิด 
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(๔) ใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินทุกครั้ง และยินยอมใหหนวยงานอ่ืนท่ีกรมเห็นสมควรใหเขารวม

สังเกตการณการตรวจประเมินได รวมท้ังตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับรองคุณภาพ  
ท่ีเปนปจจุบันใหแกกรมและผูตรวจประเมิน เม่ือไดรับการรองขอ 

(๕) ในกรณีท่ีประสงคจะยกเลิกการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีหรือเลิกประกอบกิจการดานการทํา
บัญชี ตองแจงเปนหนังสือใหกรมทราบลวงหนาไมนอยกวา ๙๐ วัน โดยใชแบบ ร.สบ.3 ท่ีแนบทายประกาศ 

ฉบับนี้พรอมกับแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดไวในแบบ ร.สบ.3 

(๖) ในกรณีท่ีถูกเพิกถอนหนังสือรับรองหรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรอง  หรือเลิกประกอบกิจการดาน
การทําบัญชีจะตองสงคืนหนังสือรับรองใหแกกรมภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีทราบคําสั่งหรือวันยกเลิกการรับรองหรือ
วันเลิกประกอบกิจการ แลวแตกรณี  

(๗) ในกรณีท่ีถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง  หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบ
กิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ท่ีมีการอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี   

(๘) ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนท่ีเก่ียวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ  
สํานักงานบัญชีรวมท้ังผลการดําเนินการกับขอรองเรียนท้ังหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจ
ประเมิน เม่ือไดรับการรองขอ  

ขอ 10 ในกรณีท่ีมีการยายท่ีตั้งสํานักงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานท่ีเปนสาระสําคัญ  เชน การ
โอนกิจการ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง เปนตน สํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรองจะตองแจงการยายหรือการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวตอกรมภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ียายหรือวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแลวแตกรณี โดยใชแบบ ร.สบ.3 

ท่ีแนบทายประกาศฉบับนี้พรอมกับแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดไวในแบบ ร.สบ.3 และในกรณีดังกลาวสํานักงาน

บัญชีจะตองรับการตรวจประเมินคุณภาพใหมซ่ึงอาจตรวจประเมินเพียงบางสวนตามความเหมาะสมซ่ึงเม่ือผานการ
ตรวจประเมินแลว กรมจะออกหนังสือรับรองฉบับใหมใหโดยหนังสือรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับหนังสือรับรองฉบับ
เดิม  

ขอ ๑1 กรมอาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติมหรือตรวจประเมินใหมท้ังหมด  โดยไมแจงให
สํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรองทราบลวงหนาได เม่ือมีเหตุดังตอไปนี้  

(๑) มีเหตุท่ีนาเชื่อวาคุณภาพของสํานักงานบัญชีลดลง ไมเปนไปตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี 

(๒) มีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานท่ีเปนสาระสําคัญและมีผลตอการดําเนินงานของสํานักงานบัญชี  
ท่ีไดรับหนังสือรับรอง  

(๓) มีการรองเรียนวา สํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรองปฏิบัติไมเปนไปตามขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี และกรมพิจารณาเห็นวาขอรองเรียนนั้นมีมูล  

ขอ ๑2 กรมอาจมีคําสั่งใหพักใชหรือเพิกถอนหนังสือรับรองได  ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) หัวหนาสํานักงานหรือผูเปนหุนสวนหรือกรรมการ แลวแตกรณี เปนบุคคลลมละลายถูกหามประกอบ

วิชาชีพบัญชีหรือถูกเพิกถอนสมาชิกภาพจากสภาวิชาชีพบัญชี  
(๒) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขอ 9 (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๘)  
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(๓) กรณีอ่ืน ๆ ท่ีกรมพิจารณาแลวเห็นวาสํานักงานบัญชีอาจกระทําใหเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบ

ตอการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี  

ขอ ๑3 การพักใชหนังสือรับรองครั้งหนึ่งใหมีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน และไมเกิน ๑๘๐ วัน  

ขอ ๑4 สํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรองรายใดถูกสั่งพักใชหนังสือรับรองแลว หากมีเหตุท่ีกรม 
อาจสั่งพักหรือเพิกถอนหนังสือรับรองตามขอ ๑2 ซํ้าอีก ภายในกําหนดระยะเวลา ๓ ป นับแตวันถูกสั่งพักใชหนังสือ
รับรองครั้งแรก กรมจะเพิกถอนหนังสือรับรอง  

ขอ ๑5 ในกรณีท่ีหนังสือรับรองชํารุด หรือสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนชื่อสํานักงานบัญชี สํานักงานบัญชี
อาจยื่นคําขอใหกรมออกใบแทนหนังสือรับรองใหได 

ขอ ๑6 บรรดาสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรองอยูกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ  
ใหถือวาเปนสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรองตามประกาศฉบับนี้  

ขอ 17 สํานักงานบัญชีใดท่ีไดยื่นคําขอรับหนังสือรับรองตามแบบ ร.สบ.1 หรือไดยื่นคําขอตออายุหนังสือ

รับรองตามแบบ ร.สบ.2 หรือไดยื่นคําขอท่ัวไปตามแบบ ร.สบ.3 ไวกอนประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ  

ใหถือวาไดยื่นคําขอดังกลาวแลวแตกรณี ตามประกาศฉบับนี้  

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  28 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

บรรยงค ลิ้มประยูรวงศ 

(นายบรรยงค  ลิ้มประยูรวงศ) 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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บทนํา 

1. วัตถุประสงคของขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีนี้เพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการกํากับและพัฒนาสํานักงาน

บัญชีใหมีการจัดทําบัญชีใหแกผูประกอบธุรกิจและของตนเองเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี  รวมท้ังเพ่ือ

พัฒนาและยกระดับสํานักงานบัญชีใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

2. มาตรฐานท่ีใชเพ่ิมเติมในขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี  เปนแนวทางท่ีใชในการควบคุมคุณภาพเฉพาะ

สํานักงานบัญชีท่ีประสงคจะรับการรับรองคุณภาพ ซ่ึงประยุกตมาจากการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล  1 

(International Standard on Quality Control (ISQC) 1) มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)  

3. สํานักงานบัญชีควรกําหนดรูปแบบระบบการควบคุมคุณภาพท่ีเหมาะสมแกสํานักงานบัญชีเพ่ือแสดงวาสํานักงานบัญชี

ดําเนินการตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีนี้ 

4. ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีนี้ เปนการปรับปรุงขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ซ่ึงเปน

เอกสารแนบทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 

พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2550 ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ทันสมัยสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 9001: 2008 

และขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

5. ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีนี้สามารถนําไปใชไดกับทุกสํานักงานบัญชี 
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1. คํานิยาม 

ระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี หมายถึง  ระบบท่ีมีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค และการดําเนินการให

บรรลุวัตถุประสงค เพ่ือกําหนดทิศทางและควบคุมองคกรในเรื่องคุณภาพดานการจัดทําบัญชีและกิจกรรมท่ีเก่ียวของให

เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี 

สํานักงานบัญชี หมายถึง สํานักงานท่ีใหบริการดานการทําบัญชี ซ่ึงสํานักงานบัญชีอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคล

ธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได โดยหัวหนาสํานักงาน หรือผูเปนหุนสวน หรือเปนกรรมการแลวแตกรณี ซ่ึงเปน

ผูรับผิดชอบงานดานการใหบริการรับทําบัญชีในสํานักงานอยางนอย 1 คน ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี 

ปฏิบัติงานเต็มเวลาและแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไวแลว และมีผูชวยผูทําบัญชีท่ีมี

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชีอยางนอย 1 คนปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู 

ผูทําบัญชี หมายถึง ผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ท่ีสังกัดในสํานักงานบัญชี 

ผูชวยผูทําบัญชี หมายถึง ผูชวยของผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ท่ีสังกัดในสํานักงานบัญชี 

ผูท่ีเกี่ยวของกับผูทําบัญชี หมายถึง  

- ผูชวยผูทําบัญชีท่ีมีสวนสําคัญตอการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 

- ผูถือหุนหรือหุนสวนในสํานักงานบัญชี 

- คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของผูทําบัญชี 

- คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของผูชวยผูทําบัญชีท่ีมีสวนสําคัญตอการใชดุลยพินิจใน 

       การปฏิบัติงาน 

- คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของผูถือหุนหรือหุนสวนในสํานักงานบัญชี 

- สํานักงานบัญชี 

- บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ของสํานักงานบัญชี 

ผูบริหารระดับสูง หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดในหนวยงานท่ีใหบริการดานการจัดทําบัญชี 

 

2. องคประกอบของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี 

2.1 ระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชีประกอบดวยนโยบายและกระบวนการของแตละปจจัยสําคัญ ซ่ึง

ประกอบดวย 

2.1.1 ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี 

2.1.2 ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 

2.1.3 กระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี 

2.1.4 การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี 

2.1.5 การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 

2.1.6 การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี 

2.1.7 การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี 
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2.2 นโยบายคุณภาพและกระบวนการตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรและใหเหมาะสมกับสํานักงานบัญชี  และ 

สื่อสารใหแกเจาหนาท่ีภายในสํานักงานบัญชีอยางท่ัวถึง 

 

3. ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี 

3.1 ความมุงม่ันของผูบริหาร 

ผูบริหารระดับสูงตองแสดงหลักฐานความมุงม่ัน ในการพัฒนาและการนําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีไปปฏิบัติ 

รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเนื่องโดย  

3.1.1 สื่อสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชีในดานการ

จัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

วิชาชีพบัญชี  

3.1.2 กําหนดนโยบายคุณภาพ 

3.1.3 จัดทําแผนธุรกิจ 

3.1.4 ติดตาม ตรวจสอบ 

3.1.5 จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ 

3.2 การใหความสําคัญแกลูกคา 

ผูบริหารระดับสูงตองทําใหม่ันใจวาความตองการของลูกคาไดถูกนํามาพิจารณาและกระทําใหบรรลุผลโดยมุงหวังใน

อันท่ีจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการ

บัญชี และจรรยาบรรณ 

3.3 นโยบายคุณภาพ 

ผูบริหารระดับสูงตองทําใหม่ันใจวานโยบายคุณภาพ  

3.3.1 เหมาะสมกับจุดประสงคของสํานักงานบัญชี 

3.3.2 มีความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย  มาตรฐานการบัญชีและ

จรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง 

3.3.3 เปนกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ  

3.3.4 ไดมีการสื่อสารและเปนท่ีเขาใจภายในสํานักงานบัญชี  

3.3.5 ไดมีการทบทวนใหเหมาะสมตลอดเวลา 

3.4 การวางแผนธุรกิจ 

สํานักงานบัญชีตองกําหนดและจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการเงินประจําปเปนลายลักษณอักษร 

3.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ี และการส่ือสาร 

3.5.1 ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี 

ผูบริหารระดับสูงตองทําใหม่ันใจวาไดมีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีเปน

ลายลักษณอักษรและไดสื่อสารใหทราบโดยท่ัวถึงท้ังสํานักงานบัญชี 

 



- 4 - 

 

 3.5.2 การส่ือสารภายใน 

ผูบริหารระดับสูงตองทําใหม่ันใจวามีการสื่อสารในสํานักงานบัญชีดวยวิธีการท่ีเหมาะสม และ

คํานึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี  

3.5.3 การทบทวนการบริหาร 

ผูบริหารระดับสูงตองมีการทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชีอยางสมํ่าเสมอ และตองมี

การเก็บบันทึกผลการทบทวน 

3.6 การใหความรวมมือกับภาครัฐ  

สํานักงานบัญชีตองรวมมือกับภาครัฐในดานการกํากับดูแลและการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนจากภาครัฐ

สูลูกคา 

 

4. ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 

หัวหนาสํานักงาน หรือผูเปนหุนสวน หรือกรรมการ แลวแตกรณี ตองกํากับดูแลใหบุคลากรในสํานักงานบัญชี ปฏิบัติ

ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ซ่ึงประกอบดวย 

4.1  ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต 

4.2  ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

4.3  การรักษาความลับ 

4.4  ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 

4.5  ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาท่ีให 

4.6  ความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ และจรรยาบรรณท่ัวไป 
 

 รวมท้ัง ตองปฏิบัติตามขอบังคับและขอกําหนดแหงจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีสภาวิชาชีพบัญชี

กําหนดเพ่ิมเติมในภายหลังดวย 

 

5. กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี 

5.1 สํานักงานบัญชีตองมีการกําหนดหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียม 

5.2 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําสัญญาท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับจากลูกคา   

5.3 สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาธรรมเนียมท่ีชัดเจน 

5.4 สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกครั้ง 

5.5 ในกรณีท่ีลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน เชน การนําสงภาษีของลูกคา การนําสง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการใหครบถวนตามท่ีลูกคามอบหมาย  

5.6 การดูแลทรัพยสินของลูกคา สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพยสิน รวมถึง

การดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสินของลูกคา ท้ังนี้ ตองไมนําทรัพยสินของลูกคามาตอรองเพ่ือผลประโยชนของสํานักงาน

บัญชี เชน การยึดบัญชีและเอกสารของลูกคาไวโดยไมสงคืน 
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6. การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี 

6.1 เครื่องมืออุปกรณ 

สํานักงานบัญชีตองจัดหา และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนในการทําบัญชีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดระเบียบในสถานท่ีทํางาน เพ่ือกอใหเกิดสภาพการทํางานท่ีดี ปลอดภัย มีระเบียบ

เรียบรอย อันจะนําไปสูการเพ่ิมผลผลิตท่ีสูงข้ึน เชน การทํา 5 ส เปนตน  

6.2 ทรัพยากรบุคคล 

6.2.1 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองมีความรู ความสามารถตามตําแหนงหนาท่ีงาน ท้ังนี้ รวมถึงบุคลากร

จากภายนอกสํานักงานบัญชีท่ีเขามาปฏิบัติงานกับสํานักงานบัญชีดวย  

6.2.2 ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ  

 บัญชี พ.ศ. 2547 

6.2.3 บุคลากรท่ีบรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนงงานตองไดรับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงานของ 

 ตําแหนงนั้น ๆ กอนเริ่มปฏิบัติงาน รวมท้ังสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงานอยาง  

 ใกลชิด เพ่ือติดตามการทํางานของบุคลากรในความรับผิดชอบใหมีความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ  

6.2.4 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมตามสมควรและเปนไปตามขอกําหนดของ 

 กฎหมาย  

6.2.5 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการสื่อสาร และเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีจากสํานักงานบัญชีใน 

 สวนท่ีเก่ียวของกับความตองการของลูกคา / กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

6.2.6 ในกรณีท่ีใชผูทําบัญชีภายนอกสํานักงานบัญชี สํานักงานบัญชีตองมีมาตรการในการควบคุมผูทํา 

 บัญชีนั้นใหปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และ  

 จรรยาบรรณ 

 

7. การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 

7.1  สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

7.2  สํานักงานบัญชีตองมีคูมือการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีและปฏิบัติตามคูมือนั้น  

7.3  สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรมเพ่ิมเติมตาม

ความจําเปน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค 

7.4  สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับงานนั้น 

7.5  สํานักงานบัญชีตองมีการแตงตั้งและมอบหมายใหมีผูทําการทบทวนผลงานรวมท้ังนําไปปรับปรุงแกไข กอน  

สงมอบใหกับลูกคา 

 

 

 

 



- 6 - 

 

8. การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี 

8.1  สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให

ทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย โดยการตรวจสอบนี้จะกระทําโดยตนเองหรือ

บุคคลภายนอกก็ได 

8.2  หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนว

ทางแกไข เพ่ือใหม่ันใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซํ้า 

8.3  สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียนของลูกคา ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการ

แกไขและแจงกลับไปยังลูกคา 

8.4  สํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการดําเนินการตามขอ 8.1-8.3 และตองเก็บรักษาไวตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

9. การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี 

9.1  สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน 

9.2  สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะท่ีปองกันความเสียหาย สูญหาย หรือ

เสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

9.3  ในกรณีท่ีมีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานท่ีท่ี

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คําขอรับหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 

 

เขียนท่ี ........................................................................ 
 

วันท่ี .............  เดือน  .........................  พ.ศ. ............... 

 
 

  ขาพเจา .............................................................. �  หัวหนาสํานักงาน �  ผูเปนหุนสวน  

�  กรรมการบริษัท  ของสํานักงานบัญชี  .................................................................................................... 
 

  สถานท่ีตั้งสํานักงานบัญชี  เลขท่ี ......................... ซอย ............................................... ....

หมูท่ี ...................  ถนน  .............................................................  ตําบล/แขวง ........................................... 

อําเภอ/เขต  .........................................  จังหวัด  ...........................................  รหัสไปรษณีย  ..................... 

โทรศัพท  .............................................  โทรสาร  ............................................. 
 

  มีความประสงคขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา และขอรับรองวา

สํานักงานบัญชีท่ีขอรับหนังสือรับรองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

1. รับทําบัญชีของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการ

บัญชี พ.ศ. 2543 ไมนอยกวา 30 ราย 

2. หัวหนาสํานักงานมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี ปฏิบัติงานเต็มเวลา  

มีประสบการณดานการทําบัญชีมาแลว ไมนอยกวา 5 ป และแจงการเปนผูทําบัญชี

ตอกรมไวแลว 

3. มีผูชวยผูทําบัญชีท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชีและปฏิบัติงานเต็มเวลา 

อยางนอย 1 คน 

4. มีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

5. ประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

6. �  ไมเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง  

�  เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง แตพนมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 

 

 

คําขอเลขท่ี  ................ / 25........ 

วันท่ี  .......................................... 

ลายมือชื่อ .............................. ผูรับคําขอ 

แบบ ร.สบ. 1 
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7. �  ไมเคยฝาฝนเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขอ 9 (6) และ (7) ของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ 

การคา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 

2555   

�   เคยฝาฝนเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขอ 9 (6) และ (7) ของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 

2555  แตพนมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

8. หัวหนาสํานักงานไมเปนบุคคลลมละลาย 

9. ในกรณีท่ีสํานักงานบัญชีจัดตั้งในรูปคณะบุคคลหรือนิติบุคคล  

� ผูเปนหุนสวนซ่ึงเปนผูรับผิดชอบงานดานการใหบริการรับทําบัญชีมีคุณสมบัติตาม

ขอ 2 และขอ 8 

� กรรมการซ่ึงเปนผูรับผิดชอบงานดานการใหบริการรับทําบัญชีมีคุณสมบัติตาม

ขอ 2 และขอ 8 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ พรอมนี้ไดแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณา ซ่ึงปรากฏตามรายละเอียดดานหลังแบบคําขอรับหนังสือรับรองคุณภาพ

สํานักงานบัญชี  

 

ลงชื่อ    

           ( .................................................................. ) 

                  วันท่ี ...........................................................  
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เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
 

� รายชื่อผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543 ซ่ึงสํานักงานบัญชีรับทําบัญชี 

� คุณวุฒิการศึกษาของหัวหนาสํานักงานบัญชี 

� หลักฐานซ่ึงแสดงใหทราบ หรือยืนยันวาหัวหนาสํานักงานปฏิบัติงานเต็มเวลา และมี

ประสบการณดานการทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

� หลักฐานการแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

� รายชื่อผูชวยผูทําบัญชี พรอมท้ัง คุณวุฒิการศึกษา 

� หลักฐานซ่ึงแสดงใหทราบ หรือยืนยันวาผูชวยผูทําบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลา 

� สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของสํานักงานบัญชี 

� หลักฐานซ่ึงแสดงใหทราบ หรือยืนยันวาประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 1 ป เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนสํานักงานบัญชี หรือสําเนา

หลักฐานการเสียภาษี 

� แผนท่ีสถานท่ีตั้งของสํานักงานบัญชี 

� คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน (อาจจัดสงเพ่ิมเติมภายหลัง ท้ังนี้ สํานักงานบัญชีตอง

จัดสงคูมือกอนการตรวจประเมินไมนอยกวา 2 สัปดาห) 

� เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ  

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

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

  สําเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดย

ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) หรือกรณีท่ีไมใชนิติบุคคลใหหัวหนา

สํานักงานบัญชีลงลายมือชื่อรับรองสําเนา 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

คําขอตออายุหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 

 

เขียนท่ี ........................................................................ 
 

วันท่ี .............  เดือน  .........................  พ.ศ. ............... 

 

  ขาพเจา .............................................................. �  หัวหนาสํานักงาน �  ผูเปนหุนสวน  

�  กรรมการบริษัท  ของสํานักงานบัญชี  .......................................................................ไดรับหนังสือรับรอง

คุณภาพสํานักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา เลขท่ี ................. ออกให ณ วันท่ี ................................ 
 

  สถานท่ีตั้งสํานักงานบัญชี  เลขท่ี ......................... ซอย .......................................................

หมูท่ี ...................  ถนน  .............................................................  ตําบล/แขวง ........................................... 

อําเภอ/เขต  .........................................  จังหวัด  ...........................................  รหัสไปรษณีย  ..................... 

โทรศัพท  .............................................  โทรสาร  ............................................. 
 

   

  ขาพเจามีความประสงคขอตออายุหนังสือรับรอง และขอรับรองวาสํานักงานบัญชีท่ีขอ

ตออายุหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

1. หัวหนาสํานักงานมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี ปฏิบัติงานเต็มเวลา มี

ประสบการณดานการทําบัญชีมาแลว ไมนอยกวา 5 ป และแจงการเปนผูทําบัญชีตอ

กรมไวแลว 

2. มีผูชวยผูทําบัญชีท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชีและปฏิบัติงานเต็มเวลา 

อยางนอย 1 คน 

3. มีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

4. ประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

5. �  ไมเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง  

�  เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง แตพนมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. �  ไมเคยฝาฝนขอกําหนดใน ขอ 9 (6) และ (7) ของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ  

     การคา  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ.   

     2555 

�   เคยฝาฝนขอกําหนดใน ขอ 9 (6) และ (7) ของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา   

    เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 255 5 

แตพนมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

คําขอเลขท่ี  ................ / 25........ 

วันท่ี  .......................................... 

ลายมือชื่อ .............................. ผูรับคําขอ 

แบบ ร.สบ. 2 
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7. หัวหนาสํานักงานไมเปนบุคคลลมละลาย 

8. ในกรณีท่ีสํานักงานบัญชีจัดตั้งในรูปคณะบุคคลหรือนิติบุคคล  

�   ผูเปนหุนสวนซ่ึงเปนผูรับผิดชอบงานดานการใหบริการรับทําบัญชี  มีคุณสมบัติ

ตามขอ 1 และขอ 7 

� กรรมการซ่ึงเปนผูรับผิดชอบงานดานการใหบริการรับทําบัญชี มีคุณสมบัติตาม

ขอ 1 และขอ 7 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ พรอมนี้ไดแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณา ซ่ึงปรากฏตามรายละเอียดดานหลังแบบคําขอตออายุหนังสือรับรองคุณภาพ

สํานักงานบัญชี  

 

ลงชื่อ    

           ( .................................................................. ) 

                  วันท่ี ...........................................................  
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เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอตออายุหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
 

� คุณวุฒิการศึกษาของหัวหนาสํานักงานบัญชี 

� หลักฐานซ่ึงแสดงใหทราบ หรือยืนยันวาหัวหนาสํานักงานปฏิบัติงานเต็มเวลา และมี

ประสบการณดานการทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

� หลักฐานการแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

� รายชื่อผูชวยผูทําบัญชี พรอมท้ัง คุณวุฒิการศึกษา  

� หลักฐานซ่ึงแสดงใหทราบ หรือยืนยันวาผูชวยผูทําบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลา 

� สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอาการของสํานักงานบัญชี 

� แผนท่ีสถานท่ีตั้งของสํานักงานบัญชี 

� คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน (อาจจัดสงเพ่ิมเติมภายหลัง ท้ังนี้ สํานักงานบัญชีตอง

จัดสงคูมือกอนการตรวจประเมินไมนอยกวา 2 สัปดาห) 

� เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ  

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

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

  สําเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดย

ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) หรือกรณีท่ีไมใชนิติบุคคลใหหัวหนา

สํานักงานบัญชีลงลายมือชื่อรับรองสําเนา 

   

หมายเหตุ   เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาใหยื่นเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลจากท่ีเคยยื่นไว 

 ในการยื่นคําขอครั้งกอน 

 

   

 

 

 



 

 

 

คําขอท่ัวไป 

 

เขียนท่ี ........................................................................ 
 

วันท่ี .............  เดือน  .........................  พ.ศ. ............... 

 
 

  ขาพเจา .............................................................. �  หัวหนาสํานักงาน �  ผูเปนหุนสวน  

�  กรรมการบริษัท  ของสํานักงานบัญชี  ...................................................................... ไดรับหนังสือรับรอง

คุณภาพสํานักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา เลขท่ี ................. ออกให ณ วันท่ี ................................ 
 

  สถานท่ีตั้งสํานักงานบัญชี  เลขท่ี ......................... ซอย .....................................................

หมูท่ี ...................  ถนน  .............................................................  ตําบล/แขวง ........................................... 

อําเภอ/เขต  .........................................  จังหวัด  ...........................................  รหัสไปรษณีย  ..................... 

โทรศัพท  .............................................  โทรสาร  ............................................. 
 

  มีความประสงค 
 

�   ขอแจงยายท่ีตั้งสํานักงานบัญชี  

จากเดิม สถานท่ีตั้งสํานักงานบัญชี เลขท่ี ........................ ซอย ..................................

หมูท่ี ............  ถนน  ...................................  ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต  

.............................  จังหวัด  ...........................................  รหัสไปรษณีย  .....................  

เปน สถานท่ีตั้งสํานักงานบัญชีใหม เลขท่ี ....................... ซอย ..................................

หมูท่ี ............  ถนน  ...................................  ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต  

.............................  จังหวัด  ...........................................  รหัสไปรษณีย  .....................  
 

� ขอยกเลิกการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 

� ขอเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี 

� ขอเปลี่ยนแปลงรายการท่ีเปนสาระสําคัญ 

� การโอนกิจการ 

� การเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง 

 

 

คําขอเลขท่ี  ................ / 25........ 

วันท่ี  .......................................... 

ลายมือชื่อ .............................. ผูรับคําขอ 

แบบ ร.สบ. 3 
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� อ่ืนๆ 

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

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

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

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ พรอมนี้ไดแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณา ซ่ึงปรากฏตามรายละเอียดดานหลังแบบคําขอท่ัวไป 

 

ลงชื่อ    

           ( .................................................................. ) 

                  วันท่ี ...........................................................  
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เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอท่ัวไป 

 

กรณีขอแจงยายท่ีตั้งสํานักงานบัญชี 

� เอกสารสําคัญแสดงสิทธิการใชสถานท่ี : -  

� สําเนาสัญญาเชาสถานท่ี หรือ 

� สําเนาทะเบียนบาน โฉนดท่ีดิน สัญญาเชา สัญญาซ้ือ/ขายท่ีดิน หรือ 

� หนังสือใหความยินยอมใชสถานท่ี หรือ 

� แผนท่ีสถานท่ีตั้งของสํานักงานบัญชี หรือ 

� หลักฐานอ่ืนๆท่ีแสดงวามีการยายท่ีตั้งสํานักงานบัญชี 

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

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

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

 

กรณีขอยกเลิกการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 

� หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี  

� รายงานการประชุมซ่ึงระบุถึงมติท่ีประชุมวาสํานักงานบัญชีมีความประสงคท่ีจะขอ

ยกเลิกการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี หรือ 

� หลักฐานอ่ืนๆท่ีแสดงวามีความประสงคจะยกเลิกการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี  

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

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

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

 

กรณีขอเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี 

� หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 

� รายงานการประชุมซ่ึงระบุถึงมติท่ีประชุมวาสํานักงานบัญชีมีความประสงคท่ีจะขอ

เลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี หรือ 

� หลักฐานอ่ืนๆท่ีแสดงวามีความประสงคจะเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี  

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

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

.............................................................................................................................. 
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กรณีขอเปล่ียนแปลงรายการท่ีเปนสาระสําคัญ 

- การโอนกิจการ 

� สัญญาหรือขอตกลงเก่ียวกับการโอนกิจการ  หรือ 

� รายงานการประชุมซ่ึงระบุถึงมติท่ีประชุมวาสํานักงานบัญชีมีการโอนกิจการ  หรือ 

� หลักฐานอ่ืนๆท่ีแสดงวามีการโอนกิจการ 

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

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

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

- การเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูง 

� รายงานการประชุมซ่ึงระบุถึงมติท่ีประชุมวาสํานักงานบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร

ระดับสูง  หรือ 

� หลักฐานอ่ืนๆท่ีแสดงวามีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง 

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

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

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

 

กรณีอ่ืนๆ  ใหแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีขอ  

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

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

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

 

  สําเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดย

ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) หรือกรณีท่ีไมใชนิติบุคคลใหหัวหนา

สํานักงานบัญชีลงลายมือชื่อรับรองสําเนา  
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