
ภาคผนวก
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แบบสอบถาม

เร่ือง ความคิดเห็นของผูประกอบการสํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหมตอหลักเกณฑและเงื่อนไข
การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

คําชี้แจง แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาคนควาแบบอิสระตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จึงใครขอความกรุณาจากทาน  โปรดให
ขอมูลในแบบสอบถามน้ีซึ่งจะนําไปใชประโยชนในการศึกษา

แบบสอบถามชุดน้ี จะมีรายละเอียดทั้งหมด 3 สวน คือ
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ และสํานักงานบัญชี
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูประกอบการ ตอหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพ

สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีทานใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม
นักศึกษาปริญญาโท : นางกาญจนา  นันทพันธ  รหัสนักศึกษา 501532244

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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แบบสอบถามชุดน้ี จะมีรายละเอียดทั้งหมด 3 สวน คือ
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ และสํานักงานบัญชี
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูประกอบการ ตอหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพ

สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจงโปรดตอบคําถามโดยการทําเคร่ืองหมายลงในOที่หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง
1. เพศ

ชาย หญิง
2. อายุ

20-30 ป 31-40 ป
41-50 ป มากกวา 50 ป

3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท

4. ตําแหนงงานในสํานักงานบัญชี
เจาของกิจการ หัวหนาสํานักงาน

5. ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว หางหุนสวนสามัญ
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด

6. จํานวนพนักงานในสํานักงานบัญชี
1-5 คน 6-10 คน
11-20 คน มากกวา 20 คน

7. จํานวนผูชวยผูทําบัญชี ที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี
ไมมี 1 – 2 คน
3-5 คน มากกวา 5 คน

8. ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป 6-10 ป
11-20 ป มากกวา 20 ป

9. จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตํ่ากวา 30 ราย 31-100 ราย
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101-200 ราย มากกวา 200 ราย
10. ทานทราบหรือไมวามี ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ

รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ทราบ ไมทราบ(ขามไปตอบขอ 12)

11. ทานทราบขอมูล ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จากไหน

แผนพับ website
เจาหนาที่กรมพัฒนาธุรกิจ อ่ืน ๆ

12. ทานเคยศึกษา หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา หรือไม

เคย ไมเคย
13. ทานสนใจตอการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือไม

สนใจ ไมสนใจ

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูประกอบการตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ.2550
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ

หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็น
ดวย
มาก

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด

1.สํานักงานบัญชีมีการรับทําบัญชีของธุรกิจ ไมนอยกวา 30 ราย

2.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี
และปฏิบัติงานเต็มเวลา
3. หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดานการทําบัญชีมาแลวไม

นอยกวา 5 ป และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
4.มีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และ

ปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย 1 คน
5.มีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป

6.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลาย
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2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชนท่ีไดรับของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ

สิทธิประโยชนท่ีไดรับของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ
ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด

1.หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป

2.กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยูของสํานักงานบัญชี
ดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชนWebsite กรม
พัฒนาธุรกิจการคา เปนตน

3.การที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตน
แลววา สํานักงานบัญชีนี้มีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือ
และความเชื่อม่ันแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงาน
เพ่ิมขึ้น
2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด

1. ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี
1.1 ความมุงมั่นของผูบริหาร

ผูบริหารระดับสูงตองแสดงหลักฐานความมุงมั่น ในการพัฒนาและการ
นําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีไปปฏิบัติ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิผลอยางตอเนื่องโดย
1.1.1 สื่อสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการดําเนินการตาม

มาตรฐานการบัญชีในดานการจัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ ความ
ตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพ
บัญชี

1.1.2 มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ

1.1.3 มีการจัดทําแผนธุรกิจ

1.1.4 มีการติดตาม ตรวจสอบ

1.1.5 มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ

1.2 การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคา
และตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ
1.3 นโยบายคุณภาพ ผูบริหารระดับสูงตองทําใหมั่นใจวานโยบายคุณภาพ
1.3.1 เหมาะสมกับจุดประสงคของสํานักงานบัญชี
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ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด

1.3.2 มีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง

1.3.3 เปนกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ

1.3.4 ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายในสํานักงานบัญชี

1.3.5 ไดมีการทบทวนใหเหมาะสมตลอดเวลา

1.4 การวางแผนธุรกิจ สํานักงานบัญชีตองกําหนดและจัดทําแผนธุรกิจ และ
แผนการเงินประจําปเปนลายลักษณอักษร

1.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร
1.5.1 มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเปนลาย

ลักษณอักษรและได สื่อสารใหทราบโดยทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี
1.5.2 มีการสื่อสารในสํานักงานบัญชีดวยวิธีการที่เหมาะสม และ

คํานึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี
1.5.3 มีการทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชีอยางสม่ําเสมอ

และตองมีการเก็บบันทึกผลการทบทวน
1.6 การใหความรวมมือกับภาครัฐ ในดานการกํากับดูแลและการเผยแพร

ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนจากภาครัฐสูลูกคา
2. ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี
2.1 ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
2.1.1 มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เปนปจจุบัน สะทอน

ภาพที่แทจริง ภายในเวลา ที่เหมาะสม ไมปกปดขอเท็จจริงหรือ
บิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ

2.1.2 มีการปฏิบัติงานดวยความเปนอิสระ สามารถตัดสินใจโดยไมอยู
ภายใตอิทธิพลใด ๆ ซึ่งอยูภายใตกรอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี
เพ่ือใหผลงานของผูประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชีเปนที่
เช่ือถือได

2.1.3 มีความเปนกลางในการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน โดยปราศจาก
ความมีอคติ ความลําเอียง

2.1.4 มีการประพฤติตรง จริงใจ ไมคดโกง ไมหลอกลวง ปฏิบัติงานตรง
ตามความเปนจริง ความซื่อตรงตอวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี

2.2 ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2.2.1 ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใชความรูความสามารถและความ

ชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี
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ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด

2.2.2 ผูทําบัญชีตองวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมขอมูลและ
หลักฐานใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน

2.2.3 ผูทําบัญชีตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอ เนื่องตลอดเวลาที่
ประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี

2.3 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ
2.3.1 สํานักงานบัญชีตองรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติโดยตองไมละทิ้งงานที่

ใหบริการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
2.3.2 ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่งถือเปนความลับของกิจการไปเปดเผย

2.4 สํานักงานบัญชีตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือ
นิติบุคคลที่สํานักงานบัญชีปฏิบัติหนาที่ให

2.5 สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือรักษาชื่อเสียงแหง
วิชาชีพ

3. กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี
3.1 สํานักงานบัญชีตองมีการกําหนดหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียม

3.2 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําสัญญาจางที่ชัดเจนและลูกคายอมรับ

3.3 สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน

3.4 สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง

3.5 ในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน
( เชน การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เปนตน) สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคา
มอบหมาย

3.6 มีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพยสิน มีการดูแลรักษา การ
จัดเก็บทรัพยสินของลูกคาอยางปลอดภัย

4. การจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี
4.1 เคร่ืองมืออุปกรณ
4.1.1 มีการจัดหา และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนในการทําบัญชี

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีการจัดระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน เพ่ือกอใหเกิดสภาพการ

ทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย
4.2 ทรัพยากรบุคคล
4.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู ความสามารถ

ตามตําแหนงหนาที่งาน
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ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด

4.2.2 ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

4.2.3 บุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนงงานตองไดรับการชี้แจง
หรืออบรมการปฏิบัติงานของตําแหนงนั้น ๆ กอนเร่ิมปฏิบัติงาน
รวมทั้งสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงานอยาง
ใกลชิด

4.2.4 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมตาม
สมควรและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย

4.2.5 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการสื่อสารจากสํานักงานบัญชี
ในสวนที่เกี่ยวของกับความตองการ ของลูกคา/กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

4.2.6 ในกรณีที่ใชผูทําบัญชีภายนอกสํานักงานบัญชี สํานักงานบัญชีตองมี
มาตรการในการควบคุมผูทําบัญชีนั้นใหปฏิบัติตามขอกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และ
จรรยาบรรณ

5. การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี
5.1 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมาย

กําหนด
5.2 สํานักงานบัญชีตองมีคูมือการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีและปฏิบัติตามคูมือ

นั้น
5.3 สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของ

งาน และมีการฝกอบรมเพ่ิมเติมตามความจําเปน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามวัตถุประสงค

5.4 สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอย
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น

5.5 สํานักงานบัญชีตองมีการแตงตั้งและมอบหมายใหมีผูทําการทบทวนผลงาน
รวมทั้งนําไปปรับปรุงแกไข กอน สงมอบใหกับลูกคา

6. การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี
6.1 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไป
ตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย

6.2 หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนินการ
วิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพ่ือใหมั่นใจวาปญหา
ดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา
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ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด

6.3 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึง
การวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา

6.4 สํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และตอง
เก็บรักษาไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม

7. การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี
7.1 สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพ

บัญชีใหเปนปจจุบัน
7.2 สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่

ปองกันความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลา
จัดเก็บตามกฎหมายที่เก่ียวของ

7.3 ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารอง
ขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม

2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง

เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง
ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด

1.  ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอด
ระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดในภายหลังดวย

2. ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพปละ ๑ คร้ัง ซึ่งอาจเปนการตรวจประเมิน
ใหมทั้งหมดหรือเพียงบางสวนตามความเหมาะสม

3. ใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินทุกคร้ัง และยินยอมใหหนวยงานอ่ืนที่
กรมเห็นสมควรใหเขารวมสังเกตการณการตรวจประเมินได รวมทั้งตองสง
มอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองคุณภาพที่ เปน
ปจจุบันใหแกกรมและผูตรวจประเมิน เมื่อไดรับการรองขอ

4. ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการ
รับรองหรือเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อ
โฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี

5. ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนด
การรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอ
รองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจ
ประเมินเมื่อไดรับการรองขอ
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เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง

ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด

6. ในกรณีที่มีการยายที่ตั้งสํานักงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปน
สาระสําคัญ และในกรณีดังกลาวสํานักงานบัญชีจะตองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพใหมซึ่งอาจตรวจประเมินเพียงบางสวนตามความ
เหมาะสมซึ่งเมื่อผานการตรวจประเมินแลว กรมจะออกหนังสือรับรอง
ฉบับใหมใหโดยหนังสือรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับหนังสือรับรองฉบับ
เดิม

7. กรมอาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติมหรือตรวจประเมินใหม
ทั้งหมด โดยไมแจงใหสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองทราบลวงหนา
ได เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้
7.1 มีเหตุที่นาเชื่อวาคุณภาพของสํานักงานบัญชีลดลง ไมเปนไปตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
7.2 มีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปนสาระสําคัญและมีผลตอการ
ดําเนินงานของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง
7.3 มีการรองเรียนวา สํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองปฏิบัติไม
เปนไปตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี และกรมพิจารณา
เห็นวาขอรองเรียนนั้นมีมูล

8. กรมอาจมีคําสั่งใหพักใชหรือเพิกถอนหนังสือรับรองได

9. การพักใชหนังสือรับรองคร้ังหนึ่งใหมีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน
และไมเกิน ๑๘๐ วัน

สวนท่ี 3 ปญหาอื่น และขอเสนอแนะ
3.1 ปญหาในการขอการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
3.2 ขอเสนอแนะเพื่อใหเปนแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพของ

สํานักงานบัญชี
............................................................................................................................. ................................
.......................................................................................................................................... ...................
..........................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีทานใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ – สกุล นางกาญจนา  นันทพันธ

วัน เดือน ป เกิด 9 กันยายน 2522

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2539 – 2540 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

พ.ศ. 2541 – 2544 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2548 – 2554 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัทเชียงใหม ต. เคหะภัณฑ (2002) จํากัด

พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน หุนสวนผูจัดการ
หางหุนสวนจํากัด  เจาพระยาการบัญชี


