
สวนสงเสริมพัฒนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ  สํานักพัฒนาบัญชีธรุกิจ หนาท่ี 1 จาก 4 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเปนหนวยตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชี 

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

1. ขอบขาย

เอกสารฉบับนี ้ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับการพิจารณาใหความเห็นชอบหนวยตรวจ

ประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ในการทําหนาที่ตรวจประเมินคุณภาพสํานักงาน

บัญชี  

2. เอกสารอางอิง

2.1 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไขในการรับรองคุณภาพสํานักงาน

บัญชี พ.ศ. 2557 

2.2 ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี (เอกสารแนบทายประกาศตาม 2.1) 

2.3 คูมือสําหรับเจาหนาท่ีในการตรวจ ตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 

3. นยิาม

หนวยตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชี หมายถึง หนวยตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชีที่มี

คุณสมบัติ/เง่ือนไข สอดคลองตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด  

4. เง่ือนไขและคุณสมบัติของหนวยตรวจประเมินท่ีย่ืนขอความเห็นชอบ

หนวยตรวจประเมินท่ีประสงคจะขอความเห็นชอบตองเปนไปตามเง่ือนไขและคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

4.1 เง่ือนไขท่ัวไป  

4.1.1 เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนและมีสํานักงานท่ีตั้งในประเทศไทย 

4.1.2 ไมเปนผูถูกดําเนินคดีหรือเปนผูทีมี่ตัวแทนที่อยูระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐาน

ปลอมแปลงเอกสาร เวนแตคดีจะยุติวาไมมีความผิดตามผูขอกลาวหานั้น และในกรณีทีศ่าลมีคําพิพากษาถึง

ทีสุ่ดวามีความผิด หนวยตรวจประเมินสามารถยื่นคําขอไดเมือ่พนกําหนด 2 ป นับแตวันทีศ่าลมีคําพิพากษา

ถึงท่ีสุดในคดีดังกลาว  

4.1.3 ไมเปนผูอยูระหวางการถูกตรวจสอบเพือ่รับรองความถูกตองแทจริงของเอกสารฉบับ

ใดฉบับหนึ่งอันเนื่องมาจากมีพฤติการณหรือมีมูลเหตุอันควรเชื่อไดวาหนวยตรวจหรือตัวแทนกระทําการปลอม

แปลงเอกสารของทางราชการหรือมีสวนเก่ียวของหรือรูเห็นเปนใจในการกระทําผิดดังกลาว  

4.1.4 มอบอํานาจใหมีผูแทนอยางนอย 1 คน ทีมี่อํานาจติดตอประสานงานกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาโดยตรง และรับผิดชอบระหวางผูบริหารและกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา  

4.2 เง่ือนไขดานระบบคณุภาพ 

4.2.1 ไดรับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001  : 

2008  หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาในขอบขายการตรวจประเมินระบบคุณภาพ  

4.2.2 ไมเปนผูถูกเพิกถอนการรับรองระบบงานโดยหนวยงานหรือองคกรสากลใด ๆ เวนแต

พนระยะ 6 เดือนมาแลว  

4.2.3 ยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหนวยตรวจประเมิน

คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคาฉบับนี้  

4.2.4 ปฏิบัติงานไดอยางอิสระและไมมีผลประโยชนทับซอนกับฝายหนึ ่งฝายใด อันมี

ผลกระทบตอคุณภาพรายงานผลการตรวจประเมิน 

4.2.5 ใหความรวมมือที่จําเปนกับเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยใหเจาหนาที่

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เขาสังเกตการณการดําเนินการตรวจ ณ สํานักงานบัญชี เพื ่อประเมิน

ความสามารถในการตรวจประเมิน  

4.2.6 มีจํานวนผูตรวจประเมินท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 4.3  เพียงพอ 

4.2.7 มีรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 

: 2008  เต็มรูปแบบอยางนอย 2 แหงมาแสดง (ยอนหลังนับจากวันยื่นขอข้ึนทะเบียนเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป) 

4.3 คุณสมบัติผูตรวจประเมิน 

4.3.1 มีวุฒิการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี และผานการอบรมดานการตรวจประเมิน

ทีเ่หมาะสม ทั้งนี้ ในกลุมผูตรวจประเมินตองมีผูตรวจประเมินทีมี่คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดาน

บัญชี อยางนอย 1 คน  

4.3.2 มีความรู ความเขาใจขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี และมี

ประสบการณการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 อยางนอย 

5 การตรวจประเมิน  

4.3.3 ผูตรวจประเมินตองมีความรู และทักษะในเรื่อง หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการ

ตรวจประเมิน ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี กฎหมาย กฎระเบียบและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ  

5. การดําเนินการขอความเห็นชอบ

5.1 หนวยตรวจประเมินสามารถยื ่นแบบคําขอความเห็นชอบเปนหนวยตรวจประเมินคุณภาพ

สํานักงานบัญชี  พรอมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอขึ้นทะเบียนหนวยตรวจประเมิน ณ สํานักพัฒนาบัญชี

ธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา เลขที่ 44/100  ถนนนนทบุรี 1  ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง  จังหวัด

นนทบุรี  11000 โทรศัพท 0 2547 5981  โทรสาร 0 2549 5977  
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5.2 หลังจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดรับแบบคําขอพรอมกับเอกสาร จะดําเนินการตรวจสอบ

ความถูกตองครบถวนของเอกสาร รวมทัง้คุณสมบัติของหนวยตรวจประเมิน กรณีทีเ่อกสารหรือคุณสมบัติไม

ถูกตองหรือไมครบถวน  หนวยตรวจประเมินตองดําเนินการปรับปรุงแกไขและจัดสงใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา

โดยทันที  

5.3 กรมพัฒนาธุรกิจการคาพิจารณาใหความเห็นชอบ และจะแจงผลใหกับหนวยตรวจประเมินที่ยื่น

คําขอทราบตอไป  

6. เง่ือนไขสําหรับหนวยตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชี

 หนวยตรวจประเมินที่ไดรับความเห็นชอบเปนหนวยตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชี ตอง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้  

6.1 การตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชีใหดําเนินการตามหลักเกณฑ/วิธีการตรวจประเมินตาม

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 

6.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ คําสัง่รวมทัง้หลักเกณฑวิธีการและเงือ่นไขที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การคากําหนด  

6.3 รักษามาตรฐานดานการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความสามารถดานวิชาการตลอด

ระยะเวลาท่ีเปนหนวยตรวจประเมิน  

6.4 ไมมีสวนไดสวนเสียหรือเกี่ยวของกับธุรกิจอืน่ใด อันมีผลตอการดํารงรักษาไวซึง่ความเปนกลาง 

และความซ่ือตรงในการดําเนินกิจกรรมของการตรวจ  

6.5 แจงใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาทราบภายใน 15 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการขึ้น

ทะเบียน ในเรื่องตอไปนี้  

6.5.1 สถานภาพทางกฎหมาย ธุรกิจ และโครงสรางองคกร 

6.5.2 นโยบายและวิธีปฏิบัตงิานในเอกสารระบบคุณภาพ  

6.5.3 บัญชีรายชื่อผูตรวจ 

6.5.4 การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบตอระบบคุณภาพและความสามารถของหนวยตรวจ   

6.6 ตองรายงานผลการตรวจใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาทราบทุกครั้งที่ดําเนินการตามระยะเวลาที่

กําหนด หรือเม่ือไดรับการรองขอจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

6.7 ตองสงเอกสาร หลักฐาน บันทึก รวมทั้งขอมูลตางๆ ที่เกีย่วของกับการตรวจประเมินสํานักงาน

บัญชีใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาเม่ือไดรับการรองขอ  

6.8 กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะพิจารณาทบทวนการใหความเห็นชอบเปนหนวยตรวจประเมิน

คุณภาพสํานักงานบัญชี หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีสงผลกระทบตอการตรวจประเมินทัง้ดาน

ความสามารถและ/หรือศักยภาพในการตรวจประเมิน  
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6.9 ใหความรวมมือกับผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคาในการดําเนินการตรวจประเมินทีอ่าจมีขึ้นใน

ภายหลัง 

6.10 ตองไมเปดเผยผลการตรวจแกบุคคลอื่น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรม

พัฒนาธุรกิจการคา  

7. การยกเลิกการเปนหนวยตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชี

7.1 กรมพัฒนาธุรกิจการคา จะดําเนินการยกเลิกการเปนหนวยตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชี 

ในกรณีดังตอไปนี้  

7.1.1 หนวยตรวจประเมินเลิกประกอบกิจการ หรือโอนกิจการใหผูอ่ืน  

7.1.2 หนวยตรวจประเมินเปนบุคคลลมละลายตามคําสั่งศาล 

7.1.3 มีการประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี หรือ

ยกเลิกมาตรฐานท่ีไดรับใบรับรอง  

7.1.4 หนวยตรวจประเมินกระทําความผิดท่ีมีผลกระทบตอการตรวจประเมิน  ดังนี้ 

(1) รายงานสรุปผลการตรวจประเมินอันเปนเท็จใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

(2) มีสวนไดสวนเสียกับผูถูกตรวจประเมิน  

(3) การกระทําอ่ืนใดท่ีสอไปในทางทุจริต 

(4) การกระทําอ่ืนใดท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

7.2 หนวยตรวจประเมินท่ีถูกยกเลิกการเปนหนวยตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชี ตองยุติการ

ใชสิ่งพิมพสื่อโฆษณาท่ีมีการอางอิงถึงการไดรับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาใหเปนหนวยตรวจ

ประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชี  

7.3 หนวยตรวจประเมินท่ีถูกยกเลิกการเปนหนวยตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชี เม่ือพน

กําหนด 1 ป นับตั้งแตวันท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคายกเลิกการเปนหนวยตรวจประเมิน  

8. อ่ืนๆ

ในกรณีที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดทบทวนแกไขขอกําหนดหรือหลักเกณฑและเงื่อนไขใด ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการใหความเห็นชอบเปนหนวยตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จะแจงใหหนวยตรวจประเมินทราบเปนลายลักษณอักษร  

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


