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บทน า 

1. วัตถุประสงค์ของข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีนี้เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับและพัฒนำ
ส ำนักงำนบัญชีให้มีกำรจัดท ำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและของตนเองเป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนกำรบัญชี  
รวมทั้งเพ่ือพัฒนำและยกระดับส ำนักงำนบัญชีให้มีมำตรฐำนเดียวกันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

2. มำตรฐำนที่ใช้เพิ่มเติมในข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี เป็นแนวทำงท่ีใช้ในกำรควบคุมคุณภำพเฉพำะ
ส ำนักงำนบัญชีที่ประสงค์จะรับกำรรับรองคุณภำพ ซึ่งประยุกต์มำจำกกำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนสำกล  1 
(International Standard on Quality Control (ISQC) 1) มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001)  

3. ส ำนักงำนบัญชีควรก ำหนดรูปแบบระบบกำรควบคุมคุณภำพที่เหมำะสมแก่ส ำนักงำนบัญชีเพ่ือแสดงว่ำส ำนักงำน
บัญชีด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีนี้ 

4. ข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีนี้ เป็นกำรปรับปรุงข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ซึ่ง
เป็นเอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำน
บัญชี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2558 ให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทันสมัย สอดคล้องกับมำตรฐำน 
ISO  9001: 2008 และข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี 

5. ข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีนี้สำมำรถน ำไปใช้ได้กับทุกส ำนักงำนบัญชี 
 

  
 



- 2 - 

 
1. ค านิยาม 

ระบบคุณภาพส านักงานบัญชี หมำยถึง  ระบบที่มีกำรก ำหนดนโยบำยและวัตถุประสงค์ และกำรด ำเนินกำรให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อก ำหนดทิศทำงและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภำพด้ำนกำรจัดท ำบัญชีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนกำรบัญชี 

ส านักงานบัญชี หมำยถึง บุคคลธรรมดำ หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนและมีสถำนที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย ซึ่งให้บริกำรด้ำนกำรท ำบัญชี โดยหัวหน้ำส ำนักงำน หรือผู้เป็นเจ้ำของ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำร
แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรให้บริกำรรับท ำบัญชีในส ำนักงำนอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำ
ตรีทำงกำรบัญชี ปฏิบัติงำนเต็มเวลำและแจ้งกำรเป็นผู้ท ำบัญชีต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ไว้แล้ว และมี
ผู้ช่วยผู้ท ำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรบัญชี และปฏิบัติงำนเต็มเวลำสังกัดอยู่  

ผู้ท าบัญชี หมำยถึง ผู้ท ำบัญชีตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ที่สังกัดในส ำนักงำนบัญชี 
ผู้ช่วยท าบัญช ีหมำยถึง ผู้ช่วยของหัวหน้ำส ำนักงำน  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ท าบัญชี หมำยถึง  

- ผู้ช่วยผู้ท ำบัญชีที่มีส่วนส ำคัญต่อกำรใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติงำน 
- ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในส ำนักงำนบัญชี 
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้ท ำบัญชี 
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้ช่วยผู้ท ำบัญชีที่มีส่วนส ำคัญต่อกำรใช้ดุลยพินิจใน 
       กำรปฏิบัติงำน 
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในส ำนักงำนบัญชี 
- ส ำนักงำนบัญชี 
- บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของส ำนักงำนบัญชี 

ผู้บริหารระดับสูง หมำยถึง ผู้ที่มีอ ำนำจสูงสุดในหนว่ยงำนที่ให้บริกำรด้ำนกำรจัดท ำบัญชี 

 
2. องค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี 

2.1 ระบบคุณภำพของส ำนักงำนบัญชีประกอบด้วยนโยบำยและกระบวนกำรของแต่ละปัจจัยส ำคัญ ซ่ึงประกอบด้วย 
2.1.1 ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรของส ำนักงำนบัญชี 
2.1.2 ข้อก ำหนดทำงด้ำนจรรยำบรรณของส ำนักงำนบัญชี 
2.1.3 กระบวนกำรที่เก่ียวข้องกับลูกค้ำของส ำนักงำนบัญชี 
2.1.4 กำรจัดกำรทรัพยำกรของส ำนักงำนบัญชี 
2.1.5 กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบัญชี 
2.1.6 กำรติดตำม ตรวจสอบ ของส ำนักงำนบัญชี 
2.1.7 กำรจัดกำรเอกสำรของส ำนักงำนบัญชี 
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2.2 นโยบำยคุณภำพและกระบวนกำรต้องจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรและให้เหมำะสมกับส ำนักงำนบัญชี และ 
สื่อสำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนบัญชีอย่ำงทั่วถึง 
 

3. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 
3.1 ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร 
ผู้บริหำรระดับสูงต้องแสดงหลักฐำนควำมมุ่งมั่น ในกำรพัฒนำและกำรน ำระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชีไปปฏิบัติ 

รวมทั้งกำรปรับปรุงประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่องโดย  
3.1.1 สื่อสำรภำยในส ำนักงำนบัญชีถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบัญชีในด้ำนกำร

จัดท ำบัญชี และจรรยำบรรณ ควำมต้องกำรของลูกค้ำ กฎระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำชีพบัญชี  

3.1.2 ก ำหนดนโยบำยคุณภำพ 
3.1.3 จัดท ำแผนธุรกิจ 
3.1.4 ติดตำม ตรวจสอบ 
3.1.5 จัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอ 

3.2 การให้ความส าคัญแก่ลูกค้า 
ผู้บริหำรระดับสูงต้องท ำให้มั่นใจว่ำควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ถูกน ำมำพิจำรณำและกระท ำให้บรรลุผลโดยมุ่งหวัง

ในอันที่จะส่งเสริมควำมพึงพอใจของลูกค้ำและต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพบัญชี มำตรฐำน
กำรบัญชี และจรรยำบรรณ 

3.3 นโยบายคุณภาพ 
ผู้บริหำรระดับสูงต้องท ำให้มั่นใจว่ำนโยบำยคุณภำพ  

3.3.1 เหมำะสมกับจุดประสงค์ของส ำนักงำนบัญชี 
3.3.2 มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย มำตรฐำนกำรบัญชีและ

จรรยำบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
3.3.3 เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนธุรกิจ  
3.3.4 ได้มีกำรสื่อสำรและเป็นที่เข้ำใจภำยในส ำนักงำนบัญชี  
3.3.5 ได้มีกำรทบทวนให้เหมำะสมตลอดเวลำ 

3.4 การวางแผนธุรกิจ 
ส ำนักงำนบัญชีต้องก ำหนดและจัดท ำแผนธุรกิจ และแผนกำรเงินประจ ำปีเป็นลำยลักษณ์อักษร 

3.5 ความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ และการสื่อสาร 
3.5.1 ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ 

ผู้บริหำรระดับสูงต้องท ำให้มั่นใจว่ำได้มีกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่เป็น
ลำยลักษณ์อักษรและได้สื่อสำรให้ทรำบโดยทั่วถึงทั้งส ำนักงำนบัญชี 
 



- 4 - 
 

 3.5.2 การสื่อสารภายใน 
ผู้บริหำรระดับสูงต้องท ำให้มั่นใจว่ำมีกำรสื่อสำรในส ำนักงำนบัญชีด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม และ
ค ำนึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี  

3.5.3 การทบทวนการบริหาร 
ผู้บริหำรระดับสูงต้องมีกำรทบทวนกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนบัญชีอย่ำงสม่ ำเสมอ และต้องมี
กำรเก็บบันทึกผลกำรทบทวน 

3.6 การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ  
ส ำนักงำนบัญชีต้องร่วมมือกับภำครัฐในด้ำนกำรก ำกับดูแลและกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์จำก

ภำครัฐสู่ลูกค้ำ 
 

4. ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 
หัวหน้ำส ำนักงำน หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมกำร แล้วแต่กรณี ต้องก ำกับดูแลให้บุคลำกรในส ำนักงำนบัญชี ปฏิบัติ

ตำมข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ซ่ึงประกอบด้วย 
4.1  ควำมโปร่งใส ควำมเป็นอิสระ ควำมเที่ยงธรรม และควำมซื่อสัตย์สุจริต 
4.2  ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
4.3  กำรรักษำควำมลับ 
4.4  ควำมรับผิดชอบต่อผู้รับบริกำร 
4.5  ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีปฏิบัติหน้ำที่ให้ 
4.6  ควำมรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชำชีพ และจรรยำบรรณทั่วไป 

 

 รวมทั้ง ต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับและข้อก ำหนดแห่งจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี ที่สภำวิชำชีพบัญชี
ก ำหนดเพ่ิมเติมในภำยหลังด้วย 
 

5. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 
5.1 ส ำนักงำนบัญชีต้องมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคิดค่ำธรรมเนียม 
5.2 ส ำนักงำนบัญชีต้องมีกำรจัดท ำสัญญำที่ชัดเจนและได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำ  
5.3 ส ำนักงำนบัญชีต้องก ำหนดระยะเวลำจัดเก็บค่ำธรรมเนียมที่ชัดเจน 
5.4 ส ำนักงำนบัญชีต้องออกหลักฐำนกำรรับเงินให้กับลูกค้ำทุกครั้ง 
5.5 ในกรณีที่ลูกค้ำมอบหมำยให้ส ำนักงำนบัญชีเป็นผู้กระท ำกำรใด ๆ แทน เช่น กำรน ำส่งภำษีของลูกค้ำ กำรน ำส่ง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ส ำนักงำนบัญชีต้องน ำส่งและด ำเนินกำรให้ครบถ้วนตำมที่ลูกค้ำมอบหมำย 
5.6 กำรดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำ ส ำนักงำนบัญชีต้องมีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน  

รวมถึงกำรดูแลรักษำ กำรจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้ำ ทั้งนี้ ต้องไม่น ำทรัพย์สินของลูกค้ำมำต่อรองเพ่ือผลประโยชน์ของ
ส ำนักงำนบัญชี เช่น กำรยึดบัญชีและเอกสำรของลูกค้ำไว้โดยไม่ส่งคืน 
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6. การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 
6.1 เครื่องมืออุปกรณ์ 
ส ำนักงำนบัญชีต้องจัดหำ และบ ำรุงรักษำเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรท ำบัญชีเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำน  

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำรจัดระเบียบในสถำนที่ท ำงำน เพ่ือก่อให้เกิดสภำพกำรท ำงำนที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบ
เรียบร้อย อันจะน ำไปสู่กำรเพ่ิมผลผลิตที่สูงขึ้น เช่น กำรท ำ 5 ส เป็นต้น  

6.2 ทรัพยากรบุคคล 
6.2.1 บุคลำกรในส ำนักงำนบัญชีต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมต ำแหน่งหน้ำที่งำน ทั้งนี้ รวมถึงบุคลำกร

จำกภำยนอกส ำนักงำนบัญชีที่เข้ำมำปฏิบัติงำนกับส ำนักงำนบัญชีด้วย  
6.2.2 ผู้ท ำบัญชีต้องมีคุณสมบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติวิชำชีพ  

 บัญชี พ.ศ. 2547 
6.2.3 บุคลำกรที่บรรจุใหม่หรือโยกย้ำยต ำแหน่งงำนต้องได้รับกำรชี้แจงหรืออบรมกำรปฏิบัติงำนของ 

 ต ำแหน่งนั้น ๆ ก่อนเริ่มปฏิบัติงำน รวมทั้งส ำนักงำนบัญชีต้องจัดให้มีกำรดูแลกำรปฏิบัติงำนอย่ำง  
 ใกล้ชิด เพ่ือติดตำมกำรท ำงำนของบุคลำกรในควำมรับผิดชอบให้มีควำมเข้ำใจในงำนที่ปฏิบัติ 

6.2.4 บุคลำกรในส ำนักงำนบัญชีต้องได้รับกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติมตำมสมควรและเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ 
 กฎหมำย  

6.2.5 บุคลำกรในส ำนักงำนบัญชีต้องได้รับกำรสื่อสำร และเสริมสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีจำกส ำนักงำนบัญชีใน 
 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ / กฎหมำย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

6.2.6 ในกรณีที่ใช้ผู้ท ำบัญชีภำยนอกส ำนักงำนบัญชี ส ำนักงำนบัญชีต้องมีมำตรกำรในกำรควบคุม          
ผู้ท ำบัญชีนั้นให้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพบัญชี มำตรฐำนกำรบัญชี 
และจรรยำบรรณ 

 

7. การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 
7.1  ส ำนักงำนบัญชีต้องมีกำรจัดท ำบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
7.2  ส ำนักงำนบัญชีต้องมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของผู้ท ำบัญชีและปฏิบัติตำมคู่มือนั้น 
7.3  ส ำนักงำนบัญชีต้องมีกำรชี้แจงบุคลำกรให้เข้ำใจชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของงำน และมีกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติม

ตำมควำมจ ำเป็น เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ 
7.4  ส ำนักงำนบัญชีต้องจัดให้มีกำรก ำกับดูแลควำมคืบหน้ำของงำน และคอยแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับงำนนั้น 
7.5  ส ำนักงำนบัญชีต้องมีกำรแต่งตั้งและมอบหมำยให้มีผู้ท ำกำรทบทวนผลงำนรวมทั้งน ำไปปรับปรุงแก้ไข ก่อน 

ส่งมอบให้กับลูกค้ำ 
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8. การติดตาม ตรวจสอบ ของส านักงานบัญชี 
8.1  ส ำนักงำนบัญชีต้องมีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของตนเองตำมช่วงเวลำที่เหมำะสม เพื่อให้

ทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมแผนธุรกิจและข้อก ำหนดของกฎหมำย โดยกำรตรวจสอบนี้จะกระท ำโดยตนเอง
หรือบุคคลภำยนอกก็ได้ 

8.2  หำกพบปัญหำจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ ส ำนักงำนบัญชีต้องด ำเนินกำรวิเครำะห์หำสำเหตุและก ำหนด   
แนวทำงแก้ไข เพ่ือให้มั่นใจว่ำปัญหำดังกล่ำวจะไม่เกิดซ้ ำ 

8.3  ส ำนักงำนบัญชีต้องมีกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้ำ  ซึ่งรวมถึงกำรวิเครำะห์หำสำเหตุ  
กำรปฏิบัติกำรแก้ไขและแจ้งกลับไปยังลูกค้ำ 

8.4  ส ำนักงำนบัญชีต้องบันทึกผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 8.1-8.3 และต้องเก็บรักษำไว้ตำมระยะเวลำที่เหมำะสม 
 

9. การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี 
9.1  ส ำนักงำนบัญชีต้องมีวิธีกำรในกำรติดตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
9.2  ส ำนักงำนบัญชีต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้ำและของตนเองในลักษณะที่ป้องกันควำมเสียหำย สูญหำย หรือ

เสื่อมสภำพ และก ำหนดระยะเวลำจัดเก็บตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
9.3  ในกรณีที่มีกำรเก็บข้อมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกำรส ำรองข้อมูลตำมรอบระยะเวลำและสถำนที่ที่

เหมำะสม 
 
 
 


