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ັ ຊັບ
ມາດຕາ 2 ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ວຽກງານຫກ
ການບັນຊີ ແມ່ ນການໃຫຸ້ບລິການຂອງວິສາຫະກິດ ບັນຊີ ຫ ກວດສອບ ໃນການວາງລະບົບບັນຊີ ໃຫຸ້ແກ່
ຸ້
ຸ້
ົ ຸ້
ັ ການ, ວິທກ
ີ ານຈັດຕັງປະຕິ
ັ , ຂັນຕອນການດ
ກ ຸ້ມເປາໝາຍ
ເພ່ ອວາງ ຫກ
ບດ
າເນີນງານ, ການຄວບຄມ ແລະ
ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງ ິນຄົບຊດ ທີ່ໄດຸ້ການົດ ແລະ ນາໃຊຸ້ໃນການເກັບກາ, ບັນທຶກ, ຈັດປະເພດ,
ສະຫບການເຄ່ ອນໄຫວດຸ້ານການເງ ິນ ທີ່ຖກຕຸ້ອງ ແລະ ທັນການົດເວລາ.
ັ ຸ້ ນ ກ່ ຽວກັບເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງກ່ ມເປາົ ຸ້
ການກວດສອບ ແມ່ ນການທົບທວນ ແລະ ຢງຢ
ຸ້
່ ງກ່ າວ ສອດຄ່ອງກັບ
ົ ຸ້
ັ ວຽກງານການບັນຊີ ຂອງກ່ ມເປາໝາຍດັ
ໝາຍ ເພ່ ອປະເມີນວ່າ: ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ມາດຕະຖານການບັນຊີຂອງສາກົນທີ່ປະກາດໃຊຸ້ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ ຊຶ່ງການກວດສອບ ລວມມີ: ການກວດສອບ
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ, ການກວດສອບປະສິດທິພາບການດາເນີນງານ ແລະ ການກວດສອບການຈັດຕັງຸ້
ັ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ປະຕິບດ
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄາສັບ

ຸ້ ຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຸ້ ກລົງສະບັບນີມີ
ຄາສັບທີ່ນາໃຊຸ້ໃນຂຕົ
ົ ຸ້
ັ ທີ່ເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
1. ວິສາຫະກິດບັນຊີ ໝາຍເຖິງ ບລິສດ
ັ ຊັບ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ
ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ຊັບ;

ັ ທີ່ເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການ
2. ວິສາຫະກິດກວດສອບ ໝາຍເຖິງ ບລິສດ
ົ ຸ້
ັ ຊັບ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານ
ກວດສອບ ໃຫຸ້ແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ;
ຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ

3. ຄະນະກວດສອບ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນທີ່ຖກແຕ່ ງຕັງຸ້ ຫ ມອບໝາຍຈາກວິສາຫະກິດກວດສອບ ໃຫຸ້
ຸ້
ົ ຸ້
ເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ຫ ການກວດສອບ ແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍໃນແຕ່
ລະຄັງ;
ັ ຸ້ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີຈາກ ກະຊວງການ
ັ ໃບຢງຢ
4. ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນທີ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ຊັບ ຊຶ່ງໄດຸ້ຜ່ານການ
ເງ ິນ ທີ່ເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ັ ນັກກວດສອບຕາມກົດໝາຍຈາກ
ັ ໃບອະນຍາດເປນ
5. ນັກກວດສອບ
ໝາຍເຖິງ
ບກຄົນທີ່ໄດຸ້ຮບ
ກະຊວງການເງ ິນ ທີ່ເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ໃນຂົງເຂດ

ັ ຊັບ ຊຶ່ງໄດຸ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ວຽກງານຫກ
ຸ້
ຸ້ ່ ວຍຫົວໜຸ້າບັນຊີ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານບັນຊີ ແລະ ສຸ້າງ
6. ພະນັກງານບັນຊີ ໝາຍເຖິງ ຜຊ
ບດ
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງຫົວໜ່ວຍຖບັນຊີ;

7. ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຕ່ າງໆ ຊຶ່ງປະກອບດຸ້ວຍ: ໃບສະຫບຊັບສົມ ບັດ,
ໃບລາຍງານຜົນໄດຸ້ຮັບ, ໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດລວມ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນຕົນ
ເອງ ແລະ ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ;

ັ ຸ້ ນການຮັບຮອງເອົາ ວິສາຫະກິດບັນຊີ, ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ, ວິ
8. ໃບຮັບຮອງ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢງຢ
ສາຫະກິດກວດສອບ ແລະ ນັກກວດສອບ ເພ່ ອໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດ
ັ ຊັບ ທີ່ອອກໃຫຸ້ໂດຍ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ສອບ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
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ິ ຕົກລົງບັນຫາ ໃນວິສາຫະ
9. ຜ ຸ້ຮ ຸ້ນສ່ວນບລິຫານ ໝາຍເຖິງ ນັກວິຊາຊີບການບັນຊີ ທີ່ຖຮ ຸ້ນ ແລະ ມີສດ
ຸ້ ກພັນ ໃນການໃຫຸ້ບລິການດຸ້ານວິຊາຊີບ;
ັ ຂຜ
ກິດ ກ່ ຽວກັບການປະຕິບດ

ຸ້ ນຸ້ ສ່ວນບລິຫານໃນວິສາຫະກິດກວດສອບ ທີ່ມີຄວາມ
ໝາຍເຖິງ ຜຮ
ຸ້ ກພັນ, ການລົງລາຍເຊັນໃສ່ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ
ັ ຂຜ
ຮັບຜິດຊອບກ່ ຽວກັບ ການປະຕິບດ
ົ ຸ້
ແລະ ການລາຍງານການກວດສອບ ຂອງວິສາຫະກິດກວດສອບ ຕ່ ກ່ ມເປາໝາຍ;

10. ຜ ຸ້ຮ ຸ້ນສ່ວນຮັບຜິດຊອບງານ

ົ ຸ້
ັ ອອກຈາໜ່າຍຫກ
ັ ຊັບ, ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ, ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ຕະ
11. ກ່ ມເປາໝາຍ
ໝາຍເຖິງ ບລິສດ
ັ ຊັບລາວ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນຕາມການການົດຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງ
ຫາດຫກ
ັ ຊັບ.
ຫກ
ຸ້
ມາດຕາ 4 ເນອໃນຂອງການກວດສອບ

ຸ້
ົ ຸ້
ວິສາຫະກິດກວດສອບ ສາມາດກວດສອບຕ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ປະກອບມີ ສາມ ເນອໃນ
ດັ່ງນີ:ຸ້
ົ ຸ້
1. ກວດສອບຄວາມຖກຕຸ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສຂອງເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງ ກ່ ມເປາໝາຍ;
ົ ຸ້
2. ກວດສອບການຜະລິດ ຫ ການບລິການຂອງ ກ່ ມເປາໝາຍ;
ຸ້
ົ ຸ້
ັ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຂອງ ກ່ ມເປາໝາຍ.
3. ກວດສອບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ການການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ
ມາດຕາ 5 ຫກ
ັ
ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ທີ່ເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ຸ້ ດັ່ງນີ:ຸ້
ັ ຕາມຫກ
ັ ການຕົນຕ
ຊັບ ຕ ຸ້ອງປະຕິບດ
ຸ້ ກລົງກົດໝາຍ, ມາດຕະຖານວິຊາຊີບດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ;
ັ ຕາມຂຕົ
1. ການປະຕິບດ
ັ ເອກະລາດດຸ້ານວິຊາການ;
2. ຄວາມເປນ

3. ໃຫຸ້ມີຄວາມຮອບຄອບ, ຖກຕ ຸ້ອງ, ຄົບຖຸ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ;
4. ໃຫຸ້ມີຄວາມຍຕິທາ, ໂປ່ງໃສ, ສັດຊ່ ບລິສດ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດຸ້;
ັ ຍາບັນດຸ້ານວິຊາຊີບ.
5. ການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ມີຈນ
ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນາໃຊຸ້

ຸ້ ກລົງສະບັບນີນຸ້ າໃຊຸ້ສາລັບ ກ່ ມເປາໝາຍ,
ົ ຸ້
ຂຕົ
ວິສາຫະກິດບັນຊີ, ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ, ວິສາຫະກິດກວດ
ສອບ, ນັກກວດສອບ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ກັບການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານການບັນຊີ ແລະ ການກວດ
ັ ຊັບ.
ສອບ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
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ົ ຸ້
ັ ການບັນຊີຂອງກ່ ມເປາໝາຍ
ການປະຕິບດ
ັ ການບັນຊີ
ມາດຕາ 7 ການປະຕິບດ
ົ ຸ້
ັ ມາດຕະຖານການບັນຊີຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການບັນຊີ
ກ່ ມເປາໝາຍ
ຕຸ້ອງປະຕິບດ
ຸ້
ແລະ ກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ທີ່ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເຂັມງວດ.
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ຸ້ ວໜຸ້າບັນຊີ ແລະ ພະນັກງານບັນຊີ ຈານວນໜຶ່ງ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ
ົ ຸ້
ກ່ ມເປາໝາຍ
ຕຸ້ອງແຕ່ງຕັງຫົ
ຸ້
ັ ວຽກງານການບັນຊີ, ຄມ
ຸ້ ຄອງການບັນຊີ ແລະ
ວ່າດຸ້ວຍການບັນຊີ ມາດຕາ 58 ແລະ 59 ເພ່ ອການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສຸ້າງເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງຕົນ ພຸ້ອມທັງລາຍງານ ການແຕ່ ງຕັງຸ້ ຫ ການປ່ຽນແປງໃຫຸ້ແກ່ ສານັກງານ
ັ ລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນການົດເວລາ ສອງວັນ ລັດຖະການ ນັບ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຊາບຢ່າງເປນ
ຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ແຕ່ ວັນສາເລັດການແຕ່ງຕັງຸ້ ຫ ການປ່ຽນແປງເປນ

ມາດຕາ 8 ການຄວບຄມ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ
ົ ຸ້
ັ ການຄວບຄມ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ ກ່ ຽວກັບການບັນຊີ ຕາມທີ່ໄດຸ້
ກ່ ມເປາໝາຍ
ຕຸ້ອງປະຕິບດ
ຶ ຸ້ ່ ມ ກ່ ຽວກັບການບັນຊີ ແລະ ສຸ້າງລະບົບການຄວບ
ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການບັນຊີ ພຸ້ອມທັງສຸ້າງປມຄ
ຸ້
ຸ້ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຄມ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ ກ່ ຽວກັບການບັນຊີ ຊຶ່ງປະກອບດຸ້ວຍເນອໃນຕົ
ນຕ
ຸ້ ນທາງການບັນຊີ;
ີ ານຈາແນກ, ການຈັດປະເພດ, ການບັນທຶກ ແລະ ການລາຍງານຂມ
1. ວິທກ
ຸ້ ດພາດຂອງຂມ
ຸ້ ນທາງການບັນຊີ ແລະ ວິທກ
ີ ານຄວບຄມຂຜິ
ີ ານແກ ຸ້ໄຂ;
2. ວິທກ

ຸ້ ນທາງການບັນຊີ;
ັ ຕົນຸ້ ການກວດກາ ແລະ ການປບ
ັ ປງແກ ຸ້ໄຂຂມ
3. ການກວດສອບພາຍໃນ ເປນ
ຸ້ ນທາງການບັນຊີ ລວມທັງຂັນຕອນການຄວບ
ຸ້
ຶ ຸ້ ນຊີ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂມ
ີ ານຄມ
ຸ້ ຄອງປມບັ
4. ວິທກ
ຸ້ ນ
ຸ້ ງກັນການປອມແປງ, ການແກ ຸ້ໄຂ, ຄວາມເສັຍຫາຍ ແລະ ການທາລາຍ ກ່ ຽວກັບຂມ
ຄມ ແລະ ປອ
ດຸ້ານການບັນຊີ;

ຸ້ ນທາງການບັນຊີ ໃຫຸ້ແກ່
5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ກ່ ຽວກັບການກະກຽມ ແລະ ແຈ ຸ້ງຂມ
ຸ້
ມວນຊົນຮັບຮ ຸ້ ແລະ ເຂົາໃຈ;
ຸ້
່ ນທີ່ຈາເປນ
່ ອຖ
ຸ້ ນທາງການບັນຊີທ່ ໜຸ້າເຊ
ັ ສາລັບການກະກຽມຂມ
ີ
6. ເນອໃນອ
ຸ້
ມວນຊົນຮັບຮ ຸ້ ແລະ ເຂົາໃຈ.

ພຸ້ອມທັງແຈ ຸ້ງ

ໃຫຸ້ແກ່
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ການຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ນັກຊ່ ຽວຊານບັນຊີ
ມາດຕາ 9 ເງ່ ອນໄຂການຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດບັນຊີ
ວິສາຫະກິດບັນຊີ ທີ່ຈະຖກຮັບຮອງຕຸ້ອງມີເງ່ ອນໄຂ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດ
ສອບອິດສະລະ ມາດຕາ 41 ແລະ ມີເງ່ ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
1. ໄດຸ້ຮັບໃບອະນຍາດໃຫຸ້ດາເນີນວິສາຫະກິດບັນຊີຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ;
ຸ້
ັ ຸ້ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີຈາກ
2. ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຢ່າງໜຸ້ອຍ ສອງຄົນຂຶນໄປ
ຕຸ້ອງມີໃບຢງຢ
ກະຊວງການເງ ິນ;
3. ໃບຕິດຕາມການຖບັນຊີຈາກກະຊວງການເງ ິນ;
ຸ້
ຸ້ ່ າງໜຸ້ອຍ ສອງຄົນ
4. ມີພະນັກງານວິຊາການທາງດຸ້ານການບັນຊີຢ່າງໜຸ້ອຍ ຫຸ້າຄົນຂຶນໄປ
ຊຶ່ງໃນນັນຢ
ັ ຸ້ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ມີເງ່ ອນໄຂຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້
ຕຸ້ອງມີໃບຢງຢ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ;ຸ້
ໃນ ມາດຕາ 12 ຂອງຂຕົ
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ີ ນຫງັ ກ່ ອນປຍ
ີ ່ ນເອກະສານ
5. ມີຖານະການເງ ິນດີ ຫ ການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຕຸ້ອງມີກາໄລ ໜຶ່ງປຄ
ັ ຊັບ ຍົກເວັນຸ້ ວິສາຫະກິດບັນຊີ
ປະກອບການຂຮັບຮອງ ຕ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້
ຸ້ ນໃໝ
່;
ທີ່ສຸ້າງຕັງຂຶ

6.

ີ ່ ໜຸ້າ ນັບແຕ່ ປຍ
ີ ່ ນເອກະ
ມີແຜນການ ກ່ ຽວກັບການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຂອງຕົນຢ່າງລະອຽດ ສາມປຕ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ສານປະກອບເປນ

ມາດຕາ 10 ເອກະສານປະກອບການຂຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດບັນຊີ

ັ :ຸ້
ເອກະສານປະກອບການຂຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດບັນຊີ ມີດ່ ງນີ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
1. ຄາຮຸ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
2. ສາເນົາໃບອະນຍາດໃຫຸ້ດາເນີນວິສາຫະກິດບັນຊີຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ;
ັ ຸ້ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີຂອງ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ;
3. ສາເນົາໃບຢງຢ
ັ ຸ້ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີຈາກ ກະຊວງ
4. ບັນຊີລາຍຊ່ ພະນັກງານວິຊາການດຸ້ານການບັນຊີ ທີ່ມີໃບຢງຢ

ການເງ ິນ ພຸ້ອມດຸ້ວຍຊີວະປະຫວັດຫຍ ຸ້ ແລະ ປະສົບການໃນການໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ

ຂອງພວກກ່ ຽວ;
ັ ຸ້ ນຈາກສານປະຊາຊົນ ບ່ ໃຫຸ້ກາຍສາມເດອນ ເພ່ ອຢງຢ
ັ ຸ້ ນວ່າ ບ່ ມີສານວນຄະດີກ່ຽວກັບ ວິສາ
5. ໃບຢງຢ
ັ າວ ຄຸ້າງຄາຢ່ ສານປະຊາຊົນ;
ຫະກິດບັນຊີດ່ ງກ່
ັ ຸ້ ນປະຈາຕົວຜເຸ້ ສຍອາກອນ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງບລິສດ
ັ ;
6. ສາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບຢງຢ
ຸ້
ັ ນການເປນ
ັ ສະມາຊິກຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ;
7. ສາເນົາໃບຢງຢ
ີ ນຫງັ ກ່ ອນປຍ
ີ ່ນ
8. ບົດລາຍງານການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ ໜຶ່ງປຄ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ,
ັ ຊັບ ເປນ
ເອກະສານປະກອບການຂຮັບຮອງ ຕ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້
ຸ້ ສາຫະກິດບັນຊີທ່ ສຸ້
ຸ້ ນໃໝ
ີ າງຕັງຂຶ
່ . ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ ຕຸ້ອງຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ຖກ
ຍົກເວັນວິ

ຕຸ້ອງ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການບັນຊີ;
ີ ່ ໜຸ້າ ພາຍຫງັ ທີ່ໄດຸ້ຮັບການ
9. ແຜນການກ່ ຽວກັບການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຂອງຕົນຢ່າງລະອຽດ ສາມປຕ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ຮັບຮອງເປນ
ມາດຕາ 11 ການພິຈາລະນາການຂຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດບັນຊີ
ັ ເອກະສານປະກອບການຂຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດບັນຊີ ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ຖກຕອຸ້ ງແລຸ້ວ ສາ
ເມ່ ອໄດຸ້ຮບ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງພິຈາລະນາການຮັບຮອງ ຫ ປະຕິເສດ ໃຫຸ້ແກ່ ວິສາຫະກິດບັນຊີ
ນັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ັ ເອກະສານປະກອບ ເປນ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສີ່ສິບຫຸ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮບ
ກລະນີ ປະຕິເສດ ກໃຫຸ້ແຈ ຸ້ງ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ພຸ້ອມດຸ້ວຍເຫດຜົນ.
ຕອບເປນ

ຸ້ ກລົງ
ັ ຄ່າທານຽມ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງຂຕົ
ກລະນີ ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງ ຕຸ້ອງປະຕິບດ
ສະບັບນີ.ຸ້
ມາດຕາ 12 ເງ່ ອນໄຂການຮັບຮອງເອົານັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ
ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ທີ່ຈະຖກຮັບຮອງ ຕຸ້ອງມີເງ່ ອນໄຂ ດັ່ງນີ:ຸ້

5

1. ບ່ ແມ່ ນ ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕາຫວດ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ, ພະນັກງານຕາມສັນຍາທີ່
ັ ຊັບ;
ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບພາກລັດ ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດດຸ້ານການບັນຊີ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ັ ພະນັກງານວິຊາການປະຈາ, ເຮັດວຽກງານການບັນຊີຕວ
ົ ຈິງ ແລະ ມີປະສົບການໃນການ
2. ຕຸ້ອງເປນ
ີ ນໄປ
ຶ ຸ້
ໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ສາມປຂ
ແລະ ມີຄວາມຮ ຸ້ຄວາມສາມາດໃນການ
ັ ຕົນຸ້ ການບລິຫານ, ການເງ ິນ, ພາສີ ແລະ ອາກອນ;
ບລິການດຸ້ານອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ເປນ

ຸ້
3. ມີຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ຄວາມເຂົາໃຈ
ກ່ ຽວກັບການນາໃຊຸ້ມາດຕະຖານສາກົນດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ມາດ
ຕະການສາກົນດຸ້ານການລາຍງານການເງ ິນ;
ຸ້ ່ ວມການເຜີຍແຜ່ ຢ່າງໜຸ້ອຍໜຶ່ງຄັງຸ້ ກ່ ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ລະບຽບ
4. ຕຸ້ອງໄດຸ້ເຂົາຮ
ັ ຊັບ ຕາມການການົດຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້
ການທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ.
ຄອງຫກ
ມາດຕາ 13

ເອກະສານປະກອບການຂຮັບຮອງເອົານັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ

ັ :ຸ້
ເອກະສານປະກອບການຂຮັບຮອງເອົານັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ມີດ່ ງນີ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
1. ຄາຮຸ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ັ ຸ້ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ;
2. ສາເນົາໃບຢງຢ
ັ ຕົນຸ້ ການເງ ິນ, ການ
3. ສາເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ດຸ້ານອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ເປນ
ທະນາຄານ, ການບລິຫານທລະກິດ, ເສດຖະສາດ, ການຕະຫາດ, ສະຖິຕ,ິ ການສ່ ສານທາງດຸ້ານການ
ຸ້ ນ-ຂ່າວສານ, ກົດຈັນຍາບັນ ແລະ ກົດໝາຍ (ຖຸ້າມີ);
ດາເນີນທລະກິດ, ລະບົບຈັດການຂມ
ຸ້ ່ ວມຝກ
ັ ຸ້ ນການເຂົາຮ
ຶ ອົບຮົມກ່ ຽວກັບວຽກງານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ ຈາກພາກສ່ວນ
4. ສາເນົາໃບຢງຢ
ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;

5. ໃບແຈ ຸ້ງໂທດ ບ່ ໃຫຸ້ກາຍສາມເດອນ;
ັ ຸ້ ນທີ່ຢ່ ປດ
ັ ຈບັນ;
6. ໃບຢງຢ
7. ຊີວະປະຫວັດຫຍ.ຸ້
ມາດຕາ 14 ການພິຈາລະນາການຂຮັບຮອງເອົານັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ

ເມ່ ອໄດຸ້ຮັບເອກະສານປະກອບການຂຮັບຮອງເອົານັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ຖກຕ ຸ້ອງ ແລຸ້ວ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງພິຈາລະນາການ ຮັບຮອງ ຫ ປະຕິເສດ ພາຍໃນການົດເວລາ ສີ່
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ັ ລາຍລັກ
ັ ເອກະສານປະກອບ ເປນ
ສິບຫຸ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮບ
ກລະນີ ປະຕິເສດ ກຕຸ້ອງແຈ ຸ້ງຕອບເປນ
ອັກສອນ ພຸ້ອມດຸ້ວຍເຫດຜົນ.
ຸ້ ກລົງ
ັ ການຮັບຮອງ ຕຸ້ອງປະຕິບດ
ັ ຄ່າທານຽມ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 22 ຂອງຂຕົ
ກລະນີ ໄດຸ້ຮບ
ສະບັບນີ.ຸ້
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ຸ້ ນດຸ້ານການບັນຊີ
ມາດຕາ 15 ການເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂມ
ຸ້ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບການບັນຊີຂອງຕົນ ໂດຍໃຫຸ້
ົ ຸ້
ກ່ ມເປາໝາຍ
ຕຸ້ອງເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂມ
ັ ຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການບັນຊີ ມາດຕາ 50 ແລະ 51.
ປະຕິບດ
ມາດຕາ 16 ອາຍການຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ

ອາຍຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ທີ່ຈະມາເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ັ ຊັບແມ່ ນ ສາມປີ ນັບແຕ່ ວັນໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງ ເປນ
ການບັນຊີ ຢ່ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ວິສາຫະກິດ
ບັນຊີ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ທີ່ມີຈດປະສົງສບຕ່ ເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ຢ່ ໃນຂົງເຂດ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງຍ່ ນເອກະສານປະກອບການຂຕ່ ອາຍໃບຮັບຮອງ ຕ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງ
ວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ສີ່ສິບຫຸ້າວັນ ກ່ ອນວັນໝົດອາຍ.
ຫກ
ກລະນີ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ບ່ ຍ່ ນເອກະສານປະກອບການຂຕ່ ອາຍໃບຮັບຮອງ
ພາຍໃນການົດເວລາດັ່ງກ່ າວ ແມ່ ນຈະຖກຖອນໃບຮັບຮອງ.

ກລະນີ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ທີ່ຖກຖອນໃບຮັບຮອງ ຫາກມີຈດປະສົງສບຕ່ ເຄ່ ອນ
ັ ຊັບຕ່ ໄປອີກ ຕຸ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງຄນໃໝ່.
ໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ຢ່ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ

ໝວດທີ 4
ການຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດກວດສອບ ແລະ ນັກກວດສອບ
ມາດຕາ 17 ເງ່ ອນໄຂການຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດກວດສອບ

ວິສາຫະກິດກວດສອບ ທີ່ຈະຖກຮັບຮອງຕຸ້ອງມີເງ່ ອນໄຂ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການ
ັ ຊັບ ມາດຕາ 87 ແລະ ມີເງ່ ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ກວດສອບອິດສະລະ ມາດຕາ 43 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
1. ໄດຸ້ຮັບໃບອະນຍາດໃຫຸ້ດາເນີນວິສາຫະກິດກວດສອບຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ;
ຸ້
ັ ຸ້ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຫ ໃບ
2. ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ສອງຄົນຂຶນໄປ
ຕຸ້ອງມີໃບຢງຢ
ັ ຜກ
ຸ້ ວດສອບຕາມກົດໝາຍຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ;
ອະນຍາດເປນ
3. ໃບຕິດຕາມການຖບັນຊີຈາກກະຊວງການເງ ິນ;

ຸ້
ຸ້ ່ າງ
4. ມີພະນັກງານວິຊາການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ຫຸ້າຄົນຂຶນໄປ
ຊຶ່ງໃນນັນຢ
ຸ້
ັ ຸ້ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຫ ໃບອະນຍາດເປນ
ັ ນັກກວດສອບ
ໜຸ້ອຍ ສອງຄົນຂຶນໄປ
ຕຸ້ອງມີໃບຢງຢ
ຕາມກົດໝາຍຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ມີເງ່ ອນໄຂຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 20 ຂອງຂ ຸ້
ຕົກລົງສະບັບນີ ຸ້ ;

ຸ້
5. ມີຈານວນພະນັກງານທີ່ພຽງພ ທີ່ມີຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ຄວາາມເຂົາໃຈ
ກ່ ຽວກັບການນາໃຊຸ້ ມາດຕະຖານ
ສາກົນດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນດຸ້ານການລາຍງານການເງ ິນ ທີ່
ັ ຢ່າງດີ;
ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະເປນ
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ີ ນຫງັ ກ່ ອນປຍ
ີ ່ ນເອກະສານປະ
6. ມີຖານະການເງ ິນດີ ຫ ການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຕຸ້ອງມີກາໄລ ໜຶ່ງປຄ
ຸ້ ສາຫະກິດກວດ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຍົກເວັນວິ
ກອບການຂຮັບຮອງ ຕ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້
ຸ້ ນໃໝ
່;
ສອບ ທີ່ສຸ້າງຕັງຂຶ

ັ ທີ່ຍອມຮັບຂອງມວນຊົນ ກ່ ຽວກັບການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ການໃຫຸ້ບລິ
7. ມີຊ່ ສຽງດີ ແລະ ເປນ
ການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ;
ັ ຍາປະກັນໄພ ພຸ້ອມດຸ້ວຍນະໂຍບາຍການປະກັນໄພດຸ້ານວິຊາຊີບ;
8. ມີສນ
ີ ່ ໜຸ້າ ນັບແຕ່ ປີຍ່ ນເອກະ
9. ມີແຜນການກ່ ຽວກັບການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຂອງຕົນຢ່າງລະອຽດ ສາມປຕ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ສານປະກອບ ເປນ
ມາດຕາ 18 ເອກະສານປະກອບການຂຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດກວດສອບ

ັ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດ
ເອກະສານປະກອບການຂຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດກວດສອບ ໃຫຸ້ປະຕິບດ
ັ ຊັບ ມາດຕາ 89 ແລະ ຕຸ້ອງມີເອກະສານປະກອບເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
ັ ຊັບ;
1. ຄາຮຸ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
2. ສາເນົາໃບອະນຍາດໃຫຸ້ດາເນີນວິສາຫະກິດກວດສອບຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ;
ັ ຸ້ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຫ ໃບອະນຍາດເປນ
ັ ນັກກວດສອບຕາມກົດໝາຍ ຂອງສະ
3. ສາເນົາໃບຢງຢ
ມາຊິກສະພາບລິຫານຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ;
ັ ຸ້ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວ
4. ບັນຊີລາຍຊ່ ພະນັກງານວິຊາການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ທີ່ມີໃບຢງຢ
ັ ນັກກວດສອບຕາມກົດໝາຍຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ;
ຊານບັນຊີ ຫ ໃບອະນຍາດເປນ
ັ ຸ້ ນຈາກສານປະຊາຊົນ ບ່ ໃຫຸ້ກາຍສາມເດອນ ເພ່ ອຢງຢ
ັ ຸ້ ນວ່າ ບ່ ມີສານວນຄະດີກ່ຽວກັບ ວິສາ
5. ໃບຢງຢ

ຫະກິດກວດສອບດັ່ງກ່ າວ ຄຸ້າງຄາຢ່ ສານປະຊາຊົນ;
ີ ນຫງັ ກ່ ອນປຍ
ີ ່ນ
6. ບົດລາຍງານການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ ໜຶ່ງປຄ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ,
ັ ຊັບ ເປນ
ເອກະສານປະກອບການຂການຮັບຮອງ ຕ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້ ນຸ້ ໃໝ່. ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຕອຸ້ ງ ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ
ຍົກເວັນຸ້ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ທີ່ສຸ້າງຕັງຂຶ
ຖກຕຸ້ອງ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການບັນຊີ;

7. ສາເນົາສັນຍາປະກັນໄພ ພຸ້ອມດຸ້ວຍນະໂຍບາຍການປະກັນໄພດຸ້ານວິຊາຊີບ;
ີ ່ ໜຸ້າ ພາຍຫງັ ທີ່ໄດຸ້ຮັບການ
8. ແຜນການກ່ ຽວກັບການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຂອງຕົນຢ່າງລະອຽດ ສາມປຕ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ຮັບຮອງເປນ
ມາດຕາ 19 ເງ່ ອນໄຂການຮັບຮອງເອົານັກກວດສອບ

ັ ຊັບ ມາດ
ນັກກວດສອບ ທີ່ຈະຖກຮັບຮອງຕຸ້ອງມີເງ່ ອນໄຂ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
ຕາ 88 ແລະ ມີເງ່ ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້

1. ບ່ ແມ່ ນ ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕາຫວດ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ, ພະນັກງານຕາມສັນຍາທີ່
ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບພາກລັດ ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບໃນຂົງເຂດວຽກງານ
ັ ຊັບ;
ຫກ
ັ ພະນັກງານວິຊາການປະຈາ, ເຮັດວຽກງານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບຕົວຈິງ ແລະ ມີ
2. ຕຸ້ອງເປນ
ີ ນໄປ;
ຶ ຸ້
ປະສົບການ ດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ສາມປຂ
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ຸ້
3. ມີຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ຄວາມເຂົາໃຈ
ກ່ ຽວກັບການນາໃຊຸ້ ມາດຕະຖານສາກົນດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການ
ຸ້
ກວດສອບ ພຸ້ອມທັງ ມີຄວາມຮຄຸ້ ວາມເຂົາໃຈກ່
ຽວກັບ ມາດຕະການສາກົນດຸ້ານການລາຍງານການ
ເງ ິນ;

ຸ້ ່ ວມການເຜີຍແຜ່ ຢ່າງໜຸ້ອຍໜຶ່ງຄັງຸ້ ກ່ ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ລະບຽບ
4. ຕຸ້ອງໄດຸ້ເຂົາຮ
ັ ຊັບ ຕາມການການົດຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມ
ການທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ.
ຄອງຫກ
ມາດຕາ 20 ເອກະສານປະກອບການຂຮັບຮອງເອົານັກກວດສອບ

ັ :ຸ້
ເອກະສານປະກອບການຂຮັບຮອງນັກກວດສອບ ມີດ່ ງນີ

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
1. ຄາຮຸ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້
ັ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ແລະ ໃບອະນຍາດເປນ
ັ ນັກກວດສອບຕາມກົດໝາຍຈາກ
2. ສາເນົາໃບຢງຢ
ກະຊວງການເງ ິນ;

ຸ້ ການເງ ິນ, ການທະ
ັ ຕົນ:
3. ສາເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ດຸ້ານອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ເປນ
ນາຄານ, ການບລິຫານທລະກິດ, ເສດຖະສາດ, ການຕະຫາດ, ສະຖິຕ,ິ ການສ່ ສານທາງດຸ້ານການດາ

ຸ້ ນ-ຂ່າວສານ, ກົດຈັນຍາບັນ ແລະ ກົດໝາຍ (ຖຸ້າມີ);
ເນີນທລະກິດ, ລະບົບຈັດການຂມ
ຸ້ ່ ວມຝກ
ັ ຸ້ ນການເຂົາຮ
ຶ ອົບຮົມກ່ ຽວກັບວຽກງານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ ຈາກພາກສ່ວນທີ່
4. ສາເນົາໃບຢງຢ
ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;

5. ໃບແຈ ຸ້ງໂທດ ບ່ ໃຫຸ້ກາຍສາມເດອນ;
ັ ຸ້ ນທີ່ຢ່ ປດ
ັ ຈບັນ;
6. ໃບຢງຢ
7. ຊີວະປະຫວັດຫຍ;ຸ້
8. ສາເນົາສັນຍາຮ່ວມມກັບຮນຸ້ ສ່ວນບລິຫານ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຂອງຮນຸ້ ສ່ວນບລິຫານ (ຖຸ້າມີ).

ມາດຕາ 21

ການນາໃຊຸ້ບົດບັນຍັດຂອງ ການຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ສາລັບ ການ
ຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດກວດສອບ ແລະ ນັກກວດສອບ
ນອກຈາກບົດບັນຍັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນໝວດນີ ຸ້ ການພິຈາລະນາການຂຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດ

ຸ້ ນດຸ້ານການ
ກວດສອບ, ການພິຈາລະນາການຂຮັບຮອງເອົານັກກວດສອບ, ການເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂມ
ັ ຕາມ ທີ່ໄດຸ້ກາ
ກວດສອບ ແລະ ອາຍການຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດກວດສອບ ແລະ ນັກກວດສອບ ໃຫຸ້ປະຕິບດ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ.ຸ້
ນົດໄວຸ້ໃນ ໝວດທີ 3 ການຮັບຮອງເອົາວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຂອງຂຕົ
ມາດຕາ 22 ຄ່າທານຽມ

ວິສາຫະກິດກວດສອບ ແລະ ນັກກວດສອບ ທີ່ເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການກວດສອບ ຢ່ ໃນ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງເສັຍຄ່າທານຽມໃຫຸ້ແກ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຂົງເຂດວຽກງານຫກ
1. ຄ່າອອກໃບຮັບຮອງ ໃຫຸ້ວິສາຫະກິດກວດສອບ ຈານວນ ສິບລຸ້ານກີບ ແລະ ນັກກວດສອບ ຈານວນ
ັ ການຮັບຮອງ;
ຫຸ້າລຸ້ານກີບຕ່ ຄົນ ແລະ ຕຸ້ອງຊາລະພາຍໃນວັນທີ່ໄດຸ້ຮບ
2. ຄ່າຕ່ ໃບຮັບຮອງ ໃຫຸ້ວິສາຫະກິດກວດສອບ ຈານວນ ສິບລຸ້ານກີບ ແລະ ນັກກວດສອບ ຈານວນ
ັ ການຮັບຮອງ;
ສາມລຸ້ານກີບຕ່ ຄົນ ແລະ ຕຸ້ອງຊາລະພາຍໃນວັນທີ່ໄດຸ້ຮບ
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ຸ້ ຄອງປະຈາປີ ສາລັບ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ຈານວນ ສິບຫຸ້າລຸ້ານກີບ ແລະ ນັກກວດສອບ
3. ຄ່າຄມ
ີ ດ
ັ ໄປ.
ຈານວນ ຫຸ້າລຸ້ານກີບ ແລະ ຕຸ້ອງຊາລະພາຍໃນເດອນ ມັງກອນ ຂອງປຖ

ົ ຸ້
ກລະນີ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ຫາກບ່ ໄດຸ້ໃຫຸ້ການບລິການ ແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ພາຍໃນປີ ແມ່ ນຈະໄດຸ້
ຸ້ ່ າຄ ຸ້ມຄອງປະຈາປີ ໃນປດ
ີ ່ ງກ່
ັ າວ.
ຮັບການຍົກເວັນຄ
ຸ້ ຄອງ
ສາລັບ ວິສາຫະກິດບັນຊີໃດ ຫາກຍັງມີອາຍການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ

ັ ຊັບ ໃຫຸ້ເຄ່ ອນໄຫວບລິການບັນຊີຢ່ ນັນຸ້ ຫາກມີຈດປະສົງ ຫ ຕຸ້ອງການໄປໃຫຸ້ບລິການການກວດສອບ ຊຶ່ງ
ຫກ

ັ ວິສາຫະກິດກວດສອບນັນຸ້ ແມ່ ນຈະ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ເປນ
ການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຖກຍົກເວັນຸ້ ຄ່າທານຽມໃນການຮັບຮອງ ດັ່ງກ່ າວ.

ໝວດທີ 5

ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ
ມາດຕາ 23 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງວິສາຫະກິດບັນຊີ

ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການບັນຊີ ມາດຕາ 62,
ວິສາຫະກິດບັນຊີ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ ມາດຕາ 50 ແລະ ມີສດ
1. ພັດທະນາບກຄະລາກອນໂດຍສະເພາະແມ່ ນນັກກວດສອບທີ່ຖສັນຊາດລາວ ກ່ ຽວກັບຮບແບບ ຫ
ຶ ສາດຸ້ານການບັນຊີ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະ
ີ ານໃນການໃຫຸ້ຄາປກ
ວິທກ
ພາບການຂະຫຍາຍຕົວໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

ຸ້
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ເປນ
ັ ຕົນແມ່
ັ ຊັບ ຊາບຢ່າງເປນ
2. ລາຍງານໃຫຸ້ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຫກ
ນ:

ຸ້
ຸ້ ຈານວນຜຮ
ຸ້ ນຸ້ ສ່ວນບລິ
2.1. ການປ່ຽນແປງຊ່ , ທີ່ຕັງຂອງວິ
ສາຫະກິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ,
່
ຸ້ ລິຫານ, ຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ , ການເຄອນໄຫວທລະກິດ, ທຶນຈົດທະບຽນ,
ຫານ, ພະນັກງານ, ຈານວນຜບ
ແຜນການຕະຫາດ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງວິສາຫະກິດ ພາຍໃນນານົດເວລາ ຫຸ້າວັນ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ;
ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງເປນ
ົ ຸ້
2.2. ສັນຍາຕ່າງໆທີ່ຕົກລົງກັບກ່ ມເປາໝາຍ
ລວມທັງແຜນການລະອຽດກ່ ຽວກັບການໃຫຸ້ບລິການ
ຸ້ ນໃຫຸ້
ຸ້
ົ ຸ້
ແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ພາຍໃນການົດເວລາ ຫຸ້າວັນລັດຖະການ ກ່ ອນວັນເລີມຕົ
ການບລິການ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ;
ເປນ
ຸ້ ີ ພາຍໃນການົດເວລາ ຫົກສິບວັນ ນັບແຕ່
2.3. ການດາເນີນທລະກິດຂອງຕົນ ປະຈາຫົກເດອນຕົນປ

ຸ້ ດໄຕມາດສອງ ເປນ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ
ວັນສິນສ
ແລະ ປະຈາປີ ພາຍໃນການົດເວລາ ໜຶ່ງຮຸ້ອຍຊາວວັນ ນັບ
ຸ້ ດປກ
ຸ້
ີ ານບັນຊີ ເປນ
ັ ຕົນໄປ;
ແຕ່ວັນສິນສ
ຶ ອົບຮົມຍົກລະດັບດຸ້ານວິຊາຊີບໃຫຸ້ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ໜຶ່ງຮຸ້ອຍຊາວຊົ່ວໂມງ ຕ່
3. ຈັດຝກ
ຸ້
ຸ້ ່ ຈະລົ
ີ
ສາມປີ ໃນນັນປະກອບດຸ້
ວຍກົດຈັນຍາບັນ ບ່ ໃຫຸ້ຫດ ສີ່ຊົ່ວໂມງ; ຜທ
ງໄປໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານ
ຸ້ ນ ບ່ ໃຫຸ້ຫດ ສາມທ່ານ ຊຶ່ງຕຸ້ອງແມ່ ນຜທ
ຸ້ ່ ີ ມີປະສົບການ, ຄວາມຮກ
ຸ້ ່ ຽວກັບ
ການບັນຊີ ແຕ່ລະຄັງແມ່
ຸ້
່
່
ຸ້ ອງປະຕິບດ
ົ
ັ ຢ່າງດີ ແລະ ທັງໝົດນັນຕຸ້
ັ ໜຸ້າທີຂອງຕົນ
ການເຄອນໄຫວທລະກິດຂອງກ່ ມເປາໝາຍເປ
ນ
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່ ນ. ກລະນີ
ຸ້ ນສາເລັດຮອບດຸ້ານ ຈຶ່ງສາມາດໄປໃຫຸ້ບລິການດຸ້ານການບັນຊີຕ່ ກັບກ່ ມເປາໝາຍອ
ົ ຸ້
ແຕ່ຕົນຈົ
ົ ຸ້
ຖຸ້າຈະໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ຫາຍກວ່າໜຶ່ງກ່ ມເປາໝາຍໃນເວລາດຽວກັ
ນ ວິສາຫະກິດ
່
ຸ້
່
ຸ້ ຈະລົ
ີ
ັ ຕຸ້ອງບຫດ ສາມທ່ານ ຕ່ ກັບໜຶ່ງ
ຕຸ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຜທ
ງໄປໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີນນ
ົ ຸ້
ຸ້ ່ ໄດຸ້
ີ ຮບ
ັ ການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ
ກ່ ມເປາໝາຍ
ແລະ ຕຸ້ອງແມ່ ນຜທ
ຸ້ ລະນີຈາເປນ
ັ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການ
ຊັບ ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຍົກເວັນກ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຕາມແຕ່ລະກລະນີ;
ຄມ

ັ ຕາມກົດຈັນຍາບັນດຸ້ານການບັນຊີ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງຈາກ ອົງການທີ່ມີສດ
ິ ອານາດກ່ ຽວ
4. ປະຕິບດ
ຸ້
ຂຸ້ອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຢ່າງເຂັມງວດ.
ມາດຕາ 24 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ

ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດ
ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ສະລະ ມາດຕາ 38 ແລະ 39 ແລະ ມີສດ
1. ໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ

ຸ້
່ ຕິດພັນກັບການໃຫຸ້
ົ ຸ້
ແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍໃຫຸ້
ສອດຄ່ອງກັບເນອໃນທີ

ການບລິການຂອງຕົນ ແລະ ສາເລັດຕາມການົດເວລາ;
ຸ້ າງດຸ້ານການບັນຊີ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
2. ພັດທະນາຄວາມຮທ
ຸ້
ຸ້ ງແຫ່ ງຂມ
ຸ້ ນທີ່ຕິດພັນກັບເນອໃນຂອງການໃຫຸ້
ົ ຸ້
ເຂົາເຖິ
ບລິການດຸ້ານການບັນຊີຂອງ ກ່ ມເປາໝາຍ;
່ ຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້
ັ ຊັບ ໃນການລົງກວດ
3. ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມກັບເຈົາໜຸ້າທີ

ກາ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງກ່ ມເປາໝາຍ
ົ ຸ້
ັ ຮ ຸ້ ໃນ
4. ຮັກສາຄວາມລັບຕ່ ກັບບັນດາຂມ
ທີ່ຕົນໄດຸ້ຮບ
ຸ້
ິ ອານາດທີ່
ເວລາເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ເວັນເສຍແຕ່
ມີຄາສັ່ງຈາກອົງການທີ່ມີສດ
ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ຸ້ ່ ວມການຝກ
ຶ ອົບຮົມຍົກລະດັບດຸ້ານວິຊາຊີບການບັນຊີ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ໜຶ່ງຮຸ້ອຍຊາວຊົ່ວໂມງ ຕ່
5. ເຂົາຮ
ຸ້
ສາມປີ ໃນນັນປະກອບດຸ້
ວຍກົດຈັນຍາບັນ ບ່ ໃຫຸ້ຫດ ສີ່ຊົ່ວໂມງ;
ຸ້ ່ ວມການຝກ
ັ ຸ້ ນການເຂົາຮ
ຶ ອົບຮົມສົ່ງໃຫຸ້ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ
6. ສາເນົາໃບຢງຢ
ັ ຸ້ ນຈາກພາກສ່ວນທີ່ໃຫຸ້ການຝກ
ຶ ອົບຮົມ;
ຊາບ ໂດຍຜ່ານການເຊັນຢງຢ
ັ ຕາມກົດຈັນຍາບັນດຸ້ານການບັນຊີ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງຈາກອົງການທີ່ມີສດ
ິ ອານາດກ່ ຽວ
7. ປະຕິບດ
ຸ້ ກລົງກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຢ່າງເຂັມງວດ;
ຸ້
ຂຸ້ອງ ແລະ ຂຕົ
ຸ້ ກລົງທີ່ກ່ ຽວ ຂຸ້ອງ
ັ ພັນທະຕ່າງໆທີ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ຂຕົ
8. ປະຕິບດ
ການົດໄວຸ້ຢ່າງຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ, ຖກຕຸ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ.
ມາດຕາ 25 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງວິສາຫະກິດກວດສອບ

ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດ
ວິສາຫະກິດກວດສອບ ມີສດ
ັ ຊັບ ມາດຕາ 91 ແລະ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ສະລະ ມາດຕາ 51 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
່ ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມໃນການກວດ
ົ ຸ້
1. ຮຽກຮຸ້ອງເອົາການໃຊຸ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ໃນກລະນີ ກ່ ມເປາໝາຍບ
ັ ສາເຫດກ່ ໃຫຸ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ ວິສາຫະກິດກວດສອບ;
ສອບ ຊຶ່ງເປນ
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ັ ລາຍລັກອັກສອນ ເປນ
ັ ຕົນຸ້
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຊາບຢ່າງເປນ
2. ລາຍງານໃຫຸ້ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ແມ່ ນ:

່ ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມໃນການສະໜອງຂມ
ຸ້ ນເຂົາໃນການກວດສອບ
ຸ້
ົ ຸ້
2.1. ກ່ ມເປາໝາຍບ
ຕ່ ກັບບັນຫາທີ່
ຸ້
ຕິດພັນກັບເນອໃນຂອງ
ການກວດສອບ ແລະ ບ່ ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມດຸ້ານອ່ ນໃນການກວດສອບ;

ຸ້
ຸ້ ຈານວນຮນຸ້ ສ່ວນບລິຫານ, ຜ ຸ້
ັ , ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ,
2.2. ການປ່ຽນແປງຊ່ , ທີ່ຕັງຂອງບ
ລິສດ
ຸ້ ລິຫານ, ຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ , ການເຄ່ ອນໄຫວທລະ
ຮນຸ້ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບງານ, ພະນັກງານ, ຈານວນຜບ
ັ ພາຍໃນນາ
ກິດ, ທຶນຈົດທະບຽນ, ແຜນການຕະຫາດ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບລິສດ
່
ຸ້
ັ ຕົນໄປ;
ນົດເວລາ ຫຸ້າວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ ມີການປ່ຽນແປງ ເປນ

ົ ຸ້
2.3. ລາຍງານກ່ ຽວກັບສະພາບ ແລະ ຜົນການກວດສອບ ກ່ ມເປາໝາຍທ
ກຄັງຸ້ ຕາມການຮຽກຮຸ້ອງ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
ຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ັ ຈິງ, ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ຕ່
3. ຕຸ້ອງລາຍງານສິ່ງທີ່ກວດພົບໃຫຸ້ຖກຕອຸ້ ງຕາມຄວາມເປນ
ັ ຊັບ ດັ່ງນີ:ຸ້
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ

ຸ້ ງົ ທຶນໃນ
3.1. ພົບເຫັນການກະທາຜິດຕ່ າງໆ ທີ່ສົ່ງ ຫ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຜລ
ັ ຊັບ ແລະ ບກຄົນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ຫກ
ົ ຸ້
3.2. ພົບເຫັນຈດອ່ອນຂອງ ກ່ ມເປາໝາຍ
ທີ່ຖກກວດສອບຢ່າງຮຸ້ອບດຸ້ານ;
ົ ຸ້
3.3. ພົບເຫັນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ ຽວພັນກັບ ການກວດສອບ ແລະ ກ່ ມເປາໝາຍເອງ;
ັ ອອກຈາໜ່າຍຫກ
ັ ຊັບ ບ່ ພຽງພທີ່ຈະຮັບປະກັນ ຕ່ ກັບຈາ
3.4. ພົບເຫັນມນຄ່າຊັບສິນຂອງບລິສດ
ຸ້ ນທີ່ຈະຖກຮຸ້ອງຟອ
ຸ້ .ຸ້
ຸ້ ງໂດຍເຈົາໜີ
ນວນໜີສິ

ົ ຸ້
ັ ກວດສອບ ກັບ ກ່ ມເປາໝາຍ
4. ສົ່ງຮ່າງສັນຍາລະຫວ່າງ ບລິສດ
ໃຫຸ້ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມ
ຸ້
ັ ຊັບຊາບ ພຸ້ອມດຽວກັນນັນໃນສັ
ຄອງຫກ
ນຍາສະບັບດັ່ງກ່ າວ ຕຸ້ອງການົດສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງ
ຸ້
ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ຕິດພັນກັບເນອໃນ
ີ ເຜີຍຂມ
ັ ກວດສອບ ຫ ນັກກວດສອບ ໃນການເປດ
ບລິສດ
ຂອງການກວດສອບ;

5. ດາເນີນການທົບທວນ ແລະ ກວດສອບບາງລາຍການຄນໃໝ່ ທີ່ເຫັນວ່າໜຸ້າສົງໃສ ຕາມການຮຽກ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ຮຸ້ອງຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ົ ຸ້
ຸ້ າໃຊຸ້ບດ
ົ ລາຍງານການກວດສອບ ຕາມ
6. ຮັບຜິດຊອບຕ່ ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ແລະ ຜນ
ທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ໃນກລະນີທ່ ີ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ສຸ້າງບົດລາຍ
ັ ຈິງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫຸ້ເກີດ
ງານການກວດສອບ ບ່ ຄົບຖຸ້ວນ, ບ່ ຈະແຈ ຸ້ງ ແລະ ບ່ ຖກຕຸ້ອງຕາມຄວາມເປນ
ຸ້
ົ ຸ້
ຸ້ າໃຊຸ້ບດ
ົ ລາຍງານການກວດສອບນັນ;
ຄວາມເສັຍຫາຍແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ແລະ ຜນ

ັ ຕາມລະບຽບວ່າດຸ້ວຍການລາຍງານ ເລກທີ 373/ສຄລຕ ລົງວັນທີ 24 ກມພາ 2012
7. ປະຕິບດ
ມາດຕາ 13 ແລະ 14.

ັ ການຮັບຮອງພາຍໃນບລິສດ
ັ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ມາດຕະຖານໃນ
8. ຮັບປະກັນວ່າ ນັກກວດສອບ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ຸ້
ການກວດສອບບັນຊີ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ ລະໄລຍະຢ່າງເຂັມງວດ
ແລະ ມີການພັດທະນາ
ຄວາມສາມາດດຸ້ານການກວດສອບໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;
9. ພັດທະນາບກຄະລາກອນໂດຍສະເພາະແມ່ ນນັກກວດສອບທີ່ຖສັນຊາດລາວກ່ ຽວກັບ ຮບແບບ ຫ
ີ ານກວດສອບ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວ
ວິທກ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
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ຶ ອົບຮົມຍົກລະດັບດຸ້ານວິຊາຊີບໃຫຸ້ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ໜຶ່ງ
10. ຈັດຝກ
ຸ້
ຮຸ້ອຍຊາວຊົວໂມງ ຕ່ ສາມປີ ໃນນັນປະກອບດຸ້
ວຍກົດຈັນຍາບັນ ບ່ ໃຫຸ້ຫດ ສີ່ຊົວໂມງ;

ຸ້ ນສາເລັດຮອບດຸ້ານ ພາຍໃນການົດເວລາທີ່ໄດຸ້ເຊັນສັນຍາກັບກ່ ມ
ັ ໜຸ້າທີ່ຂອງຕົນແຕ່ຕົນຈົ
11. ຕຸ້ອງປະຕິບດ
ົ ຸ້
ເປາໝາຍ;
ັ ຕາມກົດຈັນຍາບັນດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງຈາກອົງການ
12. ປະຕິບດ
ຸ້
ິ ອານາກກ່ ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຢ່າງເຂັມງວດ.
ທີ່ມີສດ

ມາດຕາ 26 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງນັກກວດສອບ

ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ
ນັກກວດສອບ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ມາດຕາ 57 ແລະ ມີສດ

ຸ້
່ ຕິດ
ົ ຸ້
1. ໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ຫ ການກວດສອບ ແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍໃຫຸ້
ສອດຄ່ອງກັບເນອໃນທີ
ພັນກັບການໃຫຸ້ການບລິການຂອງຕົນ ແລະ ສາເລັດຕາມການົດເວລາ;
ຸ້ າງດຸ້ານການບັນຊີ
2. ພັດທະນາຄວາມຮທ

ແລະ

ການກວດສອບ

ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ

ຂະຫຍາຍຕົວໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

ຸ້ ່ ວມກອງປະຊມຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ແລະ
3. ນັກກວດສອບ ຫ ຜຕຸ້ າງໜຸ້າຈາກວິສາຫະກິດກວດສອບ ສາມາດເຂົາຮ
ປະກອບຄາເຫັນທີ່ໄດຸ້ຈາກການກວດສອບ ຫ ຕອບຄາຖາມກ່ ຽວກັບການກວດສອບໃນກອງປະຊມ
ຸ້ າທີ່ຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້ ຮນຸ້ ;ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມກັບເຈົາໜຸ້
ັ ຊັບ ໃນການ
ຜຖ
ລົງກວດກາ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;

ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງກ່ ມເປາໝາຍ
ົ ຸ້
ັ ຮ ຸ້ ໃນເວ
4. ຮັກສາຄວາມລັບຕ່ ກັບບັນດາຂມ
ທີ່ຕົນໄດຸ້ຮບ
ຸ້
່ ມີຄາສັ່ງຈາກອົງການ
ລາເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ຫ ການກວດສອບ ເວັນເສຍແຕ

ິ ອານາດທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ທີ່ມີສດ
ຸ້ ່ ວມການຝກ
ຶ ອົບຮົມຍົກລະດັບດຸ້ານວິຊາຊີບການບັນຊີ ຫ ການກວດສອບ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ໜຶ່ງຮຸ້ອຍ
5. ເຂົາຮ
ຸ້
ຊາວຊົວໂມງ ຕ່ ສາມປີ ໃນນັນປະກອບດຸ້
ວຍກົດຈັນຍາບັນບ່ ໃຫຸ້ຫດ ສີ່ຊົວໂມງ;
ຸ້ ່ ວມການຝກ
ັ ຸ້ ນການເຂົາຮ
ຶ ອົບຮົມ ສົ່ງໃຫຸ້ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ
6. ສາເນົາໃບຢງຢ
ັ ຸ້ ນຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ໃຫຸ້ການຝກ
ຶ ອົບຮົມ;
ຊາບ ໂດຍຜ່ານການເຊັນຢງຢ
ັ ພັນທະຕ່າງໆທີ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວ
7. ປະຕິບດ
ຂຸ້ອງການົດໄວຸ້ຢ່າງຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ, ຖກຕອຸ້ ງ ແລະ ທັນເວລາ;

8. ແຈ ຸ້ງໃຫຸ້ໜ່ວຍງານກວດກາພາຍໃນ, ຄະນະກາມະການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ລາຍງານໃຫຸ້ກອງ
ຸ້ ຮນຸ້ ຫາກພົບເຫັນການລະເມີດຕ່ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ຫ ກົດລະບຽບ
ປະຊມສາມັນຜຖ
ົ ຸ້
ົ ຸ້
ຂອງກ່ ມເປາໝາຍ
ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຂອງກ່ ມເປາໝາຍ
ແລະ ພຸ້ອມດຽວກັນ
ຸ້ ອງລາຍງານໃຫຸ້ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຊາບຢ່າງເປນ
ນັນຕຸ້
ຸ້
ັ ຕົນໄປ;
ົ ເຫັນການລະເມີດ ເປນ
ພາຍໃນການົດເວລາ ເຈັດວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນທີພບ
ັ ຕາມກົດຈັນຍາບັນດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງຈາກອົງການ
9. ປະຕິບດ
ຸ້
ິ ອານາດກ່ ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ລະບຽບ ກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຢ່າງເຂັມງວດ.
ທີ່ມີສດ
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ົ ຸ້
ມາດຕາ 27 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງກ່ ມເປາໝາຍ
ົ ຸ້
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ
ກ່ ມເປາໝາຍ
ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ມາດຕາ 61 ແລະ 62 ແລະ ມີສດ
1. ເລອກວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບທີ່ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ກາມະການຄມ

ຸ້
ັ ຕົນແມ່
ີ ວາມຮ ຸ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເປນ
2. ພັດທະນາບກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນຂອງຕົນໃຫຸ້ມຄ
ນ
ທາງດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ;
ັ ສະໄໝ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫກ
ັ ການຂອງ
3. ພັດທະນາລະບົບການບັນຊີ ແລະ ການລາຍງານໃຫຸ້ທນ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຊາບກ່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ໜຸ້າທີ່
ສາກົນ;ລາຍງານໃຫຸ້ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ັ ສິດ
ຂອງ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ເມ່ ອເຫັນວ່າ ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່ າວປະຕິບດ
ັ ການກ່ ຽວກັບການບັນຊີ ແລະ ການກວດ
ແລະ ໜຸ້າທີ່ ບ່ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຫກ
ສອບ;

ີ
4. ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງ ິນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບວ່າດຸ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ເປດ
ຸ້ ນຂອງກ່ ມເປາໝາຍ;
ົ ຸ້
ເຜີຍຂມ
5. ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງ ິນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານການບັນຊີ ຕາມການການົດຂອງ
ັ ຊັບ;
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
6. ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມແກ່ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ, ນັກກວດສອບ ໃນການອານວຍຄວາມສະດວກທາງດຸ້ານ
ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ, ຈະແຈ ຸ້ງ, ຖກຕອຸ້ ງ, ທັນ
ສະຖານທີ່, ການສະໜອງຂມ

ຸ້
ເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເນອໃນຂອງ
ການໃຫຸ້ການບລິການທາງດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດ

ັ ວຽກງານຕົວຈິງ;
ສອບ ໃຫຸ້ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ, ນັກກວດສອບ ໃນເວລາປະຕິບດ
່
ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານທີກ່ ຽວຂຸ້ອງຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ, ຈະແຈ ຸ້ງ, ຖກຕຸ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
7. ສະໜອງຂມ
ຸ້
ເນອໃນຂອງ
ການໃຫຸ້ການບລິການທາງດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ຕາມການຮຽກຮຸ້ອງ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້
ັ ຸ້ ນໃສ່ບົດບັນທຶກ ການໃຫຸ້ການບລິການທາງດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ທກຄັງ.
8. ເຊັນຢງຢ
ມາດຕາ 28 ບົດລາຍງານການກວດສອບ

ົ ຸ້
ຄະນະກວດສອບ ແລະ ກ່ ມເປາໝາຍ
ຕຸ້ອງສຸ້າງບົດລາຍງານການກວດສອບ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດ
ໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ ມາດຕາ 16 ແລະ ຕຸ້ອງສຸ້າງ ແລະ ລາຍງານ ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
1. ນັກກວດສອບຕຸ້ອງສຸ້າງບົດລາຍງານການກວດສອບ ເພ່ ອສະແດງຄາເຫັນຕ່ ເອກະສານລາຍງານການ
ເງ ິນທີ່ໄດຸ້ຜ່ານການກວດສອບ;

ຸ້
່ ອງກັບຂອບເຂດການກວດສອບ, ຄາເຫັນຂອງ
2. ບົດລາຍງານການກວດສອບ ຕຸ້ອງມີເນອໃນສອດຄ
່
ຸ້ ນທີສາຄັນ ແລະ ເປນ
ັ ປະໂຫຍດສາລັບການຕັດສິນໃຈຂອງຜນ
ຸ້ າໃຊຸ້ບົດລາຍ
ນັກກວດສອບ ແລະ ຂມ

ີ ກຕຸ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ການົດໄວຸ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄາດຄະເນ
ງານ ເຊັ່ນ: ການບັນທຶກບັນຊີທ່ ຖ
ັ ໄປໄດຸ້ ຫ ທ່າອ່ຽງໃນການກະທາຜິດ, ລະບົບການຄວບຄມພາຍໃນ, ຄວາມຖກຕຸ້ອງ
ຄວາມເປນ
ຸ້
ັ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ,
ແລະ ໂປ່ງໃສ, ອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຶ ແລະ ຊັບສິນອ່ ນໆ;
ການນາໃຊຸ້ທນ
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ົ ຸ້
່ າງ
3. ນັກກວດສອບຕຸ້ອງການົດກ່ ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງໃນການດາເນີນວຽກງານກວດສອບກ່ ມເປາໝາຍຢ
ຮອບດຸ້ານໃຫຸ້ຈະແຈ ຸ້ງ;
ົ ຸ້
ັ ກ່ ມເປາໝາຍ
4. ນັກກວດສອບຕຸ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານການກວດສອບໃຫຸ້ກບ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບສີ່
ີ ກອງປະຊມຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ປະຈາປ;ີ
ວັນ ກ່ ອນວັນເປດ
ັ ວຽກງານຂອງນັກກວດສອບໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
5. ລາຍງານກ່ ຽວກັບການເຄ່ ອນໄຫວປະຕິບດ
ັ ພາສາຕ່າງປະເທດຕຸ້ອງແປເປນ
ັ ພາສາລາວ.
6. ບົດລາຍງານການກວດສອບຫາກເປນ
ມາດຕາ 29 ການຮັກສາຄວາມລັບ

ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ, ນັກກວດສອບ ຫ ລວມທັງບກຄົນອ່ ນທີ່ ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບວຽກງານການບັນຊີ ແລະ
ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຂອງ ກ່ ມເປາໝາຍ
ົ ຸ້
ການກວດສອບ ຕຸ້ອງຮັກສາຄວາມລັບກ່ ຽວກັບ ຂມ
ທີ່ຕິດພັນ

ຸ້
ຸ້ ນ ແລະ
ັ ຮກ
ຸ້ ່ ຽວກັບຂມ
ກັບເນອໃນຂອງ
ການໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ທີ່ຕົນໄດຸ້ຮບ
ເອກະສານດັ່ງກ່ າວ.

ໝວດທີ 6
ການໂຈະ ແລະ ການຖອນ ໃບຮັບຮອງ ວິສາຫະກິດບັນຊີ, ວິສາຫະກິດກວດສອບ
ນັກຊ່ ຽວຊານບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ
ມາດຕາ 30 ການໂຈະໃບຮັບຮອງວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ

ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ຈະຖກໂຈະໃບຮັບຮອງຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດ

ັ ຊັບ ມາດຕາ 92 ແລະ ຍັງຈະ
ໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ ມາດຕາ 46 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
ຖກໂຈະໃບຮັບຮອງ ໃນກລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:ຸ້

ຸ້
ຸ້ ນທີ່ບ່ ຖກຕຸ້ອງ;
1. ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງບົນພນຖານການສະໜອງຂ
ມ
ັ ອິດສະລະໃນການ
ັ ດັ່ງກ່ າວ ບ່ ມີຄວາມເປນ
2. ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ຂອງບລິສດ
ໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ;

ັ ການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະ
3. ອະນຍາດໃຫຸ້ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ທີ່ບ່ ໄດຸ້ຮບ
ັ ຊັບ ມາດາເນີນການໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ
ນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ົ ຸ້
ໃຫຸ້ແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍ;

4. ຖກດາເນີນຄະດີໃດໜຶ່ງ;
່ ໄດຸ້
ຸ້ ນເພີ່ມເຕີມໃນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງ ກ່ ມເປາໝາຍທີ
ັ ປງ, ປ່ຽນແປງ ຂມ
ົ ຸ້
5. ມີການປບ
ີ ່ ານມາ ໂດຍບ່ ຖກຕອຸ້ ງຕາມຄວາມເປນ
ັ ຈິງ;
ກວດສອບໃນປຜ
່ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ົ ຸ້
6. ນະໂຍບາຍຂອງກ່ ມເປາໝາຍບ
7. ມີຈານວນນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ຫດລົງຕ່ າກວ່າ ຫຸ້າຄົນ;
8. ການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຂາດທຶນ ສາມປີ ຕິດຕ່ ກັນ;
່ ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ຂຕົ
ຸ້
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ.ຸ້
9. ລະເມີດຂຫຸ້າມຕາມທີ
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ຸ້ ດພາດ ໃຫຸ້
ັ ປງແກ ຸ້ໄຂຂຜິ
ພາຍຫງັ ຖກສັ່ງໂຈະ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ຕຸ້ອງປບ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
ສາເລັດຕາມການົດເວລາທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນແຈ ຸ້ງການຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ

ມາດຕາ 31

ການໂຈະໃບຮັບຮອງນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ

ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຈະຖກໂຈະໃບຮັບຮອງຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ລະບຽບຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ

ແລະ ນັກກວດສອບ.

ນັກກວດສອບ ຈະຖກໂຈະໃບຮັບຮອງຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດ

ສະລະ ມາດຕາ 55.

ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ຍັງຈະຖກໂຈະໃບຮັບຮອງ ໃນກລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຸ້
ຸ້ ນທີ່ບ່ ຖກຕຸ້ອງ;
1. ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງບົນພນຖານການສະໜອງຂ
ມ

ຸ້ ່ ວມການຝກ
ຶ ອົບຮົມຍົກລະດັບດຸ້ານວິຊາຊີບ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ໜຶ່ງຮຸ້ອຍຊາວຊົວໂມງຕ່ ປີ ໃນນັນຸ້
2. ບ່ ໄດຸ້ເຂົາຮ
ປະກອບດຸ້ວຍກົດຈັນຍາບັນ ບ່ ໃຫຸ້ຫດ ສີ່ຊົວໂມງ;
ຸ້ າມຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ຂຕົ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ.ຸ້
3. ລະເມີດຂຫຸ້

ຸ້ ດພາດໃຫຸ້ສາເລັດ
ັ ປງແກ ຸ້ໄຂຂຜິ
ພາຍຫງັ ຖກສັ່ງໂຈະ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ຕຸ້ອງປບ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ໄດຸ້ການົດໄວຸ້.
ຕາມການົດເວລາໃນແຈ ຸ້ງການຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ມາດຕາ 32 ການຖອນໃບຮັບຮອງວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ

ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ຈະຖກຖອນໃບຮັບຮອງຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດ

ັ ຊັບ ມາດຕາ 93 ແລະ ຍັງຈະ
ໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ ມາດຕາ 47 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
ຖກຖອນໃບຮັບຮອງ ໃນກລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:ຸ້

ຸ້
1. ມີຄາຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງເດັດຂາດກ່ ຽວກັບການລົມລະລາຍຂອງວິ
ສາຫະກິດ;
2. ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຖກສັ່ງໂຈະ ຍັງສບຕ່ ໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ແກ່ ກ່ ມ
ົ ຸ້
ເປາໝາຍ;
3. ຖກຖອນໃບອະນຍາດໃຫຸ້ດາເນີນທລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບຈາກ
ກະຊວງການເງ ິນ;
ຸ້ ຮນຸ້ ຫ ຜມ
ຸ້ ສ
ີ ດ
ິ ອານາດ ຕົກລົງເຫັນດີຍບເລີກກິດຈະການ;
4. ມີມະຕິກອງປະຊມຜຖ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ດຸ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ;
5. ຂຖອນໃບຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ;ຸ້
6. ບ່ ຕ່ ອາຍໃບຮັບຮອງ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງຂຕົ

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ.ຸ້
7. ບ່ ສາມາດແກ ຸ້ໄຂສາເຫດຂອງການໂຈະຕາມທີ່ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 30 ຂອງຂຕົ
ມາດຕາ 33 ການຖອນໃບຮັບຮອງນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ

ຸ້ ກລົງຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນ
ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຈະຖກຖອນໃບຮັບຮອງຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ຂຕົ

ຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ.
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ນັກກວດສອບ ຈະຖກຖອນໃບຮັບຮອງຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດ
ສະລະ ມາດຕາ 56.

ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ຍັງຈະຖກຖອນໃບຮັບຮອງ ໃນກລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:ຸ້
ົ ອອກ, ຖກຍ ຸ້າຍອອກ
ິ , ຖກດາເນີນຄະດີ, ຖກປດ
1. ຂາດຄວາມສາມາດດຸ້ານການປະພຶດ, ເສຍຊີວດ
ັ ວິ
ຈາກ ວິສາຫະກິດໜຶ່ງ ໄປສັງກັດຢ່ ອີກ ວິສາຫະກິດໜຶ່ງ ຫ ຫົວໜ່ວຍທລະກິດອ່ ນ, ຖກປະຕິບດ
ຸ້ າຍແຮງ ຫ ມີການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວ;
ໄນຂັນຮຸ້
ັ ຸ້ ນເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຫ ໃບອະນຍາດເປນ
ັ ນັກກວດສອບຕາມກົດໝາຍຈາກ
2. ຖກຖອນໃບຢງຢ
ກະຊວງການເງ ິນ;
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ດຸ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ;
3. ຂຖອນໃບຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ;ຸ້
4. ບ່ ຕ່ ອາຍໃບຮັບຮອງ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງຂຕົ

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ.ຸ້
5. ບ່ ສາມາດແກ ຸ້ໄຂສາເຫດຂອງການສັ່ງໂຈະຕາມທີ່ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 31 ຂອງຂຕົ
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ຸ້ ອາຍການໃຫຸ້ບລິການ ແລະ ການຍົກເລີກ
ການຄັດເລອກ, ແຕ່ ງຕັງ,
ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ
ມາດຕາ 34 ການຄັດເລອກ, ການແຕ່ງຕັງຸ້ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ
ົ ຸ້
ກ່ ມເປາໝາຍ
ສາມາດຄັດເລອກ, ແຕ່ ງຕັງຸ້ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ດັ່ງນີ:ຸ້

1. ຄັດເລອກຈາກບັນຊີລາຍຊ່ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ຫ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ທີ່ຖກຮັບຮອງໂດຍ ສານັກ
ຸ້ ບວັນ ກ່ ອນວັນເລີ່ມຕົນຸ້
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ສາເລັດພາຍໃນການົດເວລາ ເກົາສິ
ງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ

ຸ້
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ັ ການໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ, ການທົບທວນ ຫ ການກວດສອບ ເປນ
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ ຸ້
2. ພາຍຫງັ ສາເລັດການຄັດເລອກດັ່ງກ່ າວ ກ່ ມເປາໝາຍ
ຕຸ້ອງແຈ ຸ້ງໃຫຸ້ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນ
ັ ຊັບ ຊາບຢ່າງເປນ
ຄອງຫກ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ;
ສາເລັດການຄັດເລອກ ເປນ
ົ ຸ້
ັ ລາຍລັກອັກ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຊາບຢ່າງເປນ
3. ກ່ ມເປາໝາຍ
ຕຸ້ອງແຈ ຸ້ງໃຫຸ້ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ສອນກ່ ຽວກັບການ ແຕ່ງຕັງຸ້ ຫ ປ່ຽນແປງ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ພາຍໃນ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ
ການົດເວລາ ສາມວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນສາເລັດການແຕ່ ງຕັງຸ້ ຫ ປ່ຽນແປງ ເປນ
ແລະ
ຸ້ ນດັ່ງກ່ າວ;
ີ ເຜີຍຂມ
ເປດ

ມາດຕາ 35 ການົດເວລາການໃຫຸ້ການບລິການຂອງວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ

ົ ຸ້
ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ໃຫຸ້ບລິການດຸ້ານການກວດສອບ ໃຫຸ້ແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ັ ຊັບ ແມ່ ນມີອາຍການ ຫຸ້າປີ ແລະ ສາມາດຕ່ ໄດຸ້ອກ
ີ ສງສດບ່ ເກີນ ຫຸ້າປີ ແຕ່ຕຸ້ອງປ່ຽນຜຮ
ຸ້ ຸ້ນ
ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ສ່ວນຮັບຜິດຊອບງານ ຜໃຸ້ ໝ່.
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ົ ຸ້
ກລະນີ ໃຫຸ້ບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ໃຫຸ້ແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍຄົ
ບ ຫຸ້າປີ ແມ່ ນສາມາດ
ຸ້ ດ ການໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ຫ ການກວດ
ີ ຫງັ ຈາກ ສາມປີ ນັບແຕ່ ວັນສິນສ
ໃຫຸ້ການບລິການໄດຸ້ອກ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ສອບ ເປນ
ກລະນີ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ຫ ການກວດ
່ ງ ບ່ ເຖິງ ຫຸ້າປີ ແມ່ ນສາມາດໃຫຸ້ການບລິການໄດຸ້ອີກຫງັ ຈາກ ສອງປີ ນັບແຕ່ວັນສິນສ
ຸ້ ດ
ົ ຸ້
ສອບ ກ່ ມເປາໝາຍໃດໜຶ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ການໃຫຸ້ການບລິການ ເປນ
ມາດຕາ 36 ການຍົກເລີກວິສາຫະກິດບັນຊີ ຫ ວິສາຫະກິດກວດສອບ
ົ ຸ້
ກ່ ມເປາໝາຍສາມາດຍົ
ກເລີກ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ຫ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດ
ໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ ມາດຕາ 46 ແລະ 47 ແລະ ສາມາດຍົກເລີກເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ັ ໜຸ້າ
1. ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຫ ນັກກວດສອບ ມີການກະທາຜິດ ຫ ຂາດປະສິດທິພາບ ໃນການປະຕິບດ
ທີ່ຂອງຕົນ;
2. ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຫ ນັກກວດສອບ ຖກຖອນໃບຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມ
ັ ຊັບ ໂດຍບ່ ມີນກ
ັ ຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຫ ນັກກວດສອບ ຄົນໃໝ່ປ່ຽນແທນ.
ຄອງຫກ
ົ ຸ້
ັ ລາຍລັກອັກສອນ
ຸ້ງໃຫຸ້ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຊາບຢ່າງເປນ
ກ່ ມເປາໝາຍຕຸ້ອງແຈ
ກ່ ຽວກັບການຍົກເລີກ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ຫ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ພາຍໃນການົດເວລາ ສອງວັນ ລັດຖະການ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ
ັ ດາຂາຮນຸ້ ຮັບຊາບ.
ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການຍົກເລີກເປນ
ພຸ້ອມທັງຕ ຸ້ອງແຈ ຸ້ງໃຫຸ້ບນ
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ຸ້
ຂຫຸ້າມ

ຸ້ າມສາລັບວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ
ມາດຕາ 37 ຂຫຸ້
ຸ້
ັ ຕາມ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ ມາດຕາ
ຂຫຸ້າມສ
າລັບ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ໃຫຸ້ປະຕິບດ
່ ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຸ້
67 ແລະ ມີຂຫຸ້າມເພີ

1. ວິສາຫະກິດບັນຊີ ເອົາພະນັກງານທີ່ບ່ ນອນຢ່ ໃນ ບັນຊີລາຍຊ່ ທີ່ໄດຸ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ສານັກາງນ
ັ ຊັບ ຂອງວິສາຫະກິດຕົນ ມາເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນ
ຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ຊີ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ

່ ຕົນໃຫຸ້ບລິການບ່ ວ່າ ທາງກົງ ຫ ທາງອຸ້ອມ ເປນ
ົ ຸ້
ັ ຕົນຸ້
ົ ປະໂຫຍດກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ ມເປາໝາຍທີ
2. ມີຜນ
ົ ຸ້
ົ ຸ້
ແມ່ ນການຮັບ ຫ ໃຫຸ້ສິນບົນ ຕ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ຮຽກຮຸ້ອງຜົນປະໂຫຍດອ່ ນ ຈາກກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ຜ ຸ້
ົ ຸ້
ທີ່ມີສ່ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ ມເປາໝາຍ
ໃນນາມຕົນເອງ ຫ ບກຄົນອ່ ນ ເພ່ ອຜົນປະໂຫຍດຕົນເອງ ຫ
ົ ລົງກັນ
ບກຄົນອ່ ນ ນອກຈາກຄ່າບລິການທີ່ຕິດພັນກັບ ການໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ທີ່ໄດຸ້ຕກ
ໄວຸ້ກັບລກຄຸ້າຂອງຕົນ;

ົ ຸ້
3. ໃຫຸ້ການບລິການກວດສອບແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ທີ່ຕົນໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ;
ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບ ການບັນຊີ ແລະ ລາຍງານການເງ ິນຂອງກ່ ມ
ັ ປງ, ປ່ຽນແປງຂມ
4. ປບ
ົ ຸ້
ັ ຈິງ;
ເປາໝາຍ
ໂດຍບ່ ຖກຕ ຸ້ອງກັບຄວາມເປນ
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ັ ການຮັບຮອງຈາກອົງການທີ່ມີສດ
ິ ອານາດກ່ ຽວຂຸ້ອງ
5. ລະເມີດກົດຈັນຍາບັນດຸ້ານການບັນຊີ
ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ;ຸ້
ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ເກີນຂອບເຂດ ທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 24 ຂອງຂຕົ
6. ປະຕິບດ
່ ຕົນໃຫຸ້ບລິການ
ົ ຸ້
ີ ເຜີຍຄວາມລັບຂອງກ່ ມເປາໝາຍທີ
ົ ຸ້
7. ສຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃຫຸ້ກັບກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ເປດ
ົ ຸ້
ິ ອານາດທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ໂດຍບ່ ໄດຸ້ຮັບອະນຍາດຈາກກ່ ມເປາໝາຍ
ຍົກເວັນຸ້ ມີຄາສັ່ງຂອງອົງການທີ່ມີສດ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ມາ
8. ໃຫຸ້ວິສາຫະກິດບັນຊີ ທີ່ບ່ ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີແທນຕົນ.

ຸ້ າມສາລັບ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ໃຫຸ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ ມາດຕາ
ຂຫຸ້
ຸ້ າມເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
69 ແລະ ມີຂຫຸ້

່ ຕົນໃຫຸ້ບລິການບ່ ວ່າ ທາງກົງ ຫ ທາງອຸ້ອມ ເປນ
ົ ຸ້
ັ ຕົນຸ້
ົ ປະໂຫຍດກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ ມເປາໝາຍທີ
1. ມີຜນ
ົ ຸ້
ແມ່ ນການຮັບ ຫ ໃຫຸ້ສິນບົນ, ສວຍໃຊຸ້ຕາແໜ່ງ, ໜຸ້າທີ່, ສິດອານາດ ຕ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ຮຽກຮຸ້ອງ
ຸ້
ຸ້
ົ
ົ
ຸ້ ່ ມີ
ີ ສ່ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ ມເປາໝາຍ
ຜົນປະໂຫຍດອ່ ນ ຈາກກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ຜທ
ໃນນາມຕົນເອງ ຫ

ບກຄົນອ່ ນທີ່ຕິດພັນກັບການໃຫຸ້ການບລິການຂອງຕົນ ເພ່ ອຜົນປະໂຫຍດຕົນເອງ ຫ ບກຄົນອ່ ນ
ັ ລກຄຸ້າຂອງຕົນ;
ນອກຈາກຄ່າບລິການທີ່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນໄວຸ້ກບ

ົ ຸ້
2. ໃຫຸ້ການບລິການກວດສອບແກ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ທີ່ຕົນໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການບັນຊີ;
3. ສັງກັດຢ່ ສອງ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ຫ ຫາຍກວ່ານັນຸ້ ໃນເວລາດຽວກັນ;
ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບ ການບັນຊີ ແລະ ລາຍງານການເງ ິນຂອງກ່ ມ
ັ ປງ, ປ່ຽນແປງຂມ
4. ປບ

ົ ຸ້
ັ ຈິງ;
ເປາໝາຍ
ໂດຍບ່ ຖກຕ ຸ້ອງກັບຄວາມເປນ
ັ ຸ້ ນວິຊາຊີບການບັນຊີ ຈາກບກຄົນອ່ ນ ເພ່ ອເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິ
5. ໃຫຸ້ບກຄົນອ່ ນຢມ ຫ ຢມໃບຢງຢ
ການດຸ້ານການບັນຊີ;
ັ ຸ້ ນນັກວິຊາຊີບການບັນຊີ ແລະ ໃບຮັບຮອງເປນ
ັ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີໃນຂົງເຂດວຽກ
6. ປອມແປງໃບຢງຢ
ັ ຊັບຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ງານຫກ
ັ ການຮັບຮອງຈາກອົງການທີ່ມີສດ
ິ ອານາດກ່ ຽວ ຂຸ້ອງ
7. ລະເມີດກົດຈັນຍາບັນດຸ້ານການບັນຊີ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
່
່
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອນທີກ່ ຽວຂຸ້ອງ;

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້
ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ເກີນຂອບເຂດ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 25 ຂອງຂຕົ
8. ປະຕິບດ
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
່່
ົ ຸ້
ີ ເຜີຍຄວາມລັບຂອງກ່ ມເປາໝາຍທີ
ົ ຸ້
9. ສຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃຫຸ້ກັບກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ເປດ
ຕົນໃຫຸ້ບລິການ
ຸ້
່
ົ
ິ ອານາດທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ໂດຍບ່ ໄດຸ້ຮັບອະນຍາດຈາກກ່ ມເປາໝາຍ
ຍົກເວັນຸ້ ມີຄາສັ່ງຂອງອົງການທີມີສດ
ຸ້ ່ ບ
ີ ່ ໄດຸ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ການບລິການ
10. ໃຫຸ້ຜທ
ດຸ້ານການບັນຊີແທນຕົນ.
ຸ້
ມາດຕາ 38 ຂຫຸ້າມສ
າລັບວິສາຫະກິດກວດສອບ ແລະ ນັກກວດສອບ
ຸ້
ັ ຕາມ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ
ຂຫຸ້າມສ
າລັບ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ໃຫຸ້ປະຕິບດ
ຸ້ າມເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ັ ຊັບ ມາດຕາ 140 ແລະ ມີຂຫຸ້
ມາດຕາ 67 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
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1. ອະນຍາດໃຫຸ້ພະນັກງານທີ່ບ່ ນອນຢ່ ໃນບັນຊີລາຍຊ່ ທີ່ໄດຸ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຂອງວິສາຫະກິດຕົນມາເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິການດຸ້ານການກວດສອບໃນ
ມະການຄມ
ັ ຊັບ;
ຂົງເຂດວຽກງານຫກ

່ ຕົນໃຫຸ້ບລິການບ່ ວ່າ ທາງກົງ ຫ ທາງອຸ້ອມ ເປນ
ົ ຸ້
ັ ຕົນຸ້
ົ ປະໂຫຍດກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ ມເປາໝາຍທີ
2. ມີຜນ
ົ ຸ້
ົ ຸ້
ແມ່ ນການຮັບ ຫ ໃຫຸ້ສິນບົນ ຕ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ຮຽກຮຸ້ອງຜົນປະໂຫຍດອ່ ນຈາກ ກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ຜ ຸ້
ົ ຸ້
ທີ່ມີສ່ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ ມເປາໝາຍ
ໃນນາມຕົນເອງ ຫ ບກຄົນອ່ ນ ເພ່ ອຜົນປະໂຫຍດຕົນເອງ ຫ
ັ ລກຄຸ້າຂອງຕົນ;
ບກຄົນອ່ ນ ນອກຈາກຄ່າບລິການທີ່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນໄວຸ້ກບ

ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບ ການບັນຊີ ແລະ ລາຍງານການເງ ິນຂອງກ່ ມ
ັ ປງ, ປ່ຽນແປງຂມ
3. ປບ
ົ ຸ້
ັ ຈິງ;
ເປາໝາຍ
ໂດຍບ່ ຖກຕ ຸ້ອງກັບຄວາມເປນ
4. ສົ່ງນັກກວດສອບທີ່ບ່ ຄົບເງ່ ອນໄຂ ລົງໄປໃຫຸ້ບລິການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ຕ່ ກັບກ່ ມ
ົ ຸ້
ເປາໝາຍ;
ັ ການຮັບຮອງຈາກອົງການທີ່ມີ
5. ລະເມີດກົດຈັນຍາບັນດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ສິດອານາດກ່ ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ;ຸ້
ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ເກີນຂອບເຂດ ທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 26 ຂອງຂຕົ
6. ປະຕິບດ
່່ ຕົນໃຫຸ້ບລິການ
ົ ຸ້
ີ ເຜີຍຄວາມລັບຂອງກ່ ມເປາໝາຍທີ
ົ ຸ້
7. ສຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃຫຸ້ກັບກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ເປດ
ົ ຸ້
ິ ອານາດທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ໂດຍບ່ ໄດຸ້ຮັບອະນຍາດຈາກກ່ ມເປາໝາຍ
ຍົກເວັນຸ້ ມີຄາສັ່ງຂອງອົງການທີ່ມີສດ
ັ ກວດສອບ ທີ່ບ່ ໄດຸ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ
8. ໃຫຸ້ບລິສດ
ໃຫຸ້ການບລິການກວດສອບແທນຕົນ.
ຸ້ າມສາລັບ ນັກກວດສອບ ນອກຈາກຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດ
ຂຫຸ້
ຸ້ າມເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ັ ຊັບ ມາດຕາ 140 ແລະ ມີຂຫຸ້
ສະລະ ມາດຕາ 68 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
່ ຕົນໃຫຸ້ບລິການບ່ ວ່າ ທາງກົງ ຫ ທາງອຸ້ອມ ເປນ
ົ ຸ້
ັ ຕົນຸ້
ົ ປະໂຫຍດກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ ມເປາໝາຍທີ
1. ມີຜນ

ົ ຸ້
ແມ່ ນການຮັບ ຫ ໃຫຸ້ສິນບົນ, ສວຍໃຊຸ້ຕາແໜ່ງ, ໜຸ້າທີ່, ສິດອານາດ ຕ່ ກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ຮຽກຮຸ້ອງ
ົ ຸ້
ົ ຸ້
ຸ້ ່ ມີ
ີ ສ່ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ ມເປາໝາຍ
ຜົນປະໂຫຍດອ່ ນ ຈາກກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ຜທ
ໃນນາມຕົນເອງ ຫ
ບກຄົນອ່ ນທີ່ຕິດພັນກັບການໃຫຸ້ການບລິການຂອງຕົນ ເພ່ ອຜົນປະໂຫຍດຕົນເອງ ຫ ບກຄົນອ່ ນ

ັ ລກຄຸ້າຂອງຕົນ;
ນອກຈາກຄ່າບລິການທີ່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນໄວຸ້ກບ
2. ສັງກັດຢ່ ສອງ ວິສາຫະກິດບັນຊີ ຫ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ຫ ຫາຍກວ່ານັນຸ້ ໃນເວລາດຽວກັນ;
ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ, ລາຍງານ
ັ ປງ, ປ່ຽນແປງຂມ
3. ປບ
ົ ຸ້
ັ ຈິງ;
ການເງ ິນຂອງກ່ ມເປາໝາຍ
ໂດຍບ່ ຖກຕຸ້ອງກັບຄວາມເປນ
ັ ຸ້ ນວິຊາຊີບການບັນຊີ ຈາກບກຄົນອ່ ນ ເພ່ ອເຄ່ ອນໄຫວໃຫຸ້ການບລິ
4. ໃຫຸ້ບກຄົນອ່ ນຢມ ຫ ຢມໃບຢງຢ
ການດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ;
ັ ຸ້ ນນັກວິຊາຊີບການບັນຊີ ແລະ ໃບຮັບຮອງເປນ
ັ ນັກກວດສອບໃນຂົງເຂດວຽກງານ
5. ປອມແປງໃບຢງຢ
ັ ຊັບຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ຫກ

ັ ການຮັບຮອງຈາກອົງການທີ່ມີ
6. ລະເມີດກົດຈັນຍາບັນດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ສິດອານາດກ່ ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ໃນການກວດສອບເກີນຂອບເຂດ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 26
7. ປະຕິບດ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ;ຸ້
ຂອງຂຕົ
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່່
ົ ຸ້
ີ ເຜີຍຄວາມລັບຂອງກ່ ມເປາໝາຍທີ
ົ ຸ້
8. ສຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃຫຸ້ກັບກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ເປດ
ຕົນໃຫຸ້ບລິການ
ຸ້
່
່
ຸ້
່
ົ
ິ ອານາດທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ໂດຍບໄດຸ້ຮັບອະນຍາດຈາກກ່ ມເປາໝາຍ
ຍົກເວັນ ມີຄາສັງຂອງອົງການທີມີສດ

ຸ້ ່ ບ
ີ ່ ໄດຸ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ການບລິການ
9. ໃຫຸ້ຜທ
ດຸ້ານວຽກງານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ແທນຕົນ.
ຸ້ າມສາລັບກ່ ມເປາໝາຍ
ົ ຸ້
ມາດຕາ 39 ຂຫຸ້
ຸ້ າມສາລັບ ກ່ ມເປາໝາຍ
ົ ຸ້
ັ ຕາມ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ ມາດຕາ 70
ຂຫຸ້
ໃຫຸ້ປະຕິບດ
ຸ້ າມເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ແລະ ມີຂຫຸ້
ຸ້
ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບເນອໃນຂອງການໃຫຸ້
1. ປະຕິເສດການສະໜອງຂມ
ການບລິການທາງ

ດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ;
ຸ້
ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ຕິດພັນກັບເນອໃນຂອງການໃຫຸ້
2. ລາຍງານ, ສະໜອງຂມ
ການບລິການດຸ້ານການ
ັ ຈິງ;
ບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບບ່ ທັນຕາມການົດເວລາ, ບ່ ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ບ່ ຖກຕຸ້ອງກັບຄວາມເປນ
ຸ້
ຸ້ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບເນອໃນຂອງການໃຫຸ້
3. ຊກເຊ່ ອງ, ທາລາຍຂມ
ການບລິການດຸ້ານການ
ບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ;
4. ຂັດຂວາງ, ສຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກ, ນາບຂ່ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຫ ນັກກວດສອບ;
5. ຊຈຸ້ ຸ້າງຈອບອອຍ, ໃຫຸ້ສິນບົນແກ່ ວິສາຫະກິດບັນຊີ, ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ, ວິສາຫະກິດກວດສອບ,
ນັກກວດສອບ ແລະ ບກຄົນອ່ ນ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ.

ໝວດທີ 9
ັ ຊັບ
ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 40 ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ສາມາດຕິດຕາມກວດກາບົດລາຍງານການກວດສອບ
່
ເພອຮັບປະກັນໃຫຸ້ການກວດສອບມີ ປະສິດທິພາບ, ຖກຕຸ້ອງ, ຍຕິທາ ແລະ ໂປ່ງໃສ.
ັ ຊັບ ມີສດ
ິ ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ວສ
ິ າຫະກິດບັນຊີ, ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ,
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້ ນ
ົ ຸ້
ົ ຸ້
ັ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ ມເປາໝາຍ,
ວິສາຫະກິດກວດສອບ, ນັກກວດສອບ, ກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ບລິສດ
ສົ່ງຂມ
ຸ້ ນທຶກບັນຊີ ແລະ ເອກະສານອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ,
ເອກະສານການສະແດງຄາເຫັນ, ບົດລາຍງານ ຫ ກວດກາປມບັ

ົ ຸ້
ັ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບ
ກວດສອບການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ຖານະທາງການເງ ິນຂອງກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ຂອງບລິສດ
ົ ຸ້
ກ່ ມເປາໝາຍ.
ຸ້ ນທຶກ
ັ ງານຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ມີໜາຸ້ ທີ່ດາເນີນການກວດກາປມບັ
ພະນັກ
ົ ຸ້
ົ ຸ້
ັ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ ມເປາໝາຍ,
ບັນຊີ ແລະ ເອກະສານອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຂອງກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ບລິສດ
ກວດສອບ
ຸ້
່
່
ົ
ັ ທີກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ ມເປາົ ຸ້
ຖານະການເຄອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ຖານະທາງການເງ ິນຂອງ ກ່ ມເປາໝາຍ
ຫ ບລິສດ

ໝາຍ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ວັກສອງ ຂອງມາດຕານີ ຸ້ ເພ່ ອຮັບປະກັນການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່ າວ ໃຫຸ້ມີ
ປະສິດທິພາບ.
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ການລົງຕິດຕາມການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງ
ຸ້ ນການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານ
ການລົງຕິດຕາມການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງ ແມ່ ນການລົງຕິດຕາມຂມ
ຶ ສາຫາລ ແລະ
ົ ຫ ປກ
ຕົວຈິງແຕ່ ລະປີ ຢ່ ສານັກງານຂອງວິສາຫະກິດກວດສອບ ລວມທັງການສາພາດ, ໂອຸ້ລມ
ັ ຊັບ
ກວດກາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການເຄ່ ອນໄຫວ ຂອງວິສາຫະກິດ ໃນການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຫກ

ມາດຕາ 41

ັ ຕົນຸ້ ຖານະການເງ ິນ ແລະ ກວດກາເອກະສານອ່ ນໆ ຕາມການຮຽກຮຸ້ອງ ຂອງສານັກງານຄະນະກາມະການ
ເປນ
ັ ຊັບ.
ຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ມາດຕາ 42 ການປະສານສົມທົບ
ຸ້
ັ ເຈົາການປະສານສົ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງເປນ
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ມທົບກັບສະພາບັນຊີ, ສະພາ
ວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ‘’LCPA’’, ກົມບັນຊີກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ໃນ
ຸ້ ອງໄດຸ້ຮ່ວມກັນຊອກຫາວິທ ີ
ົ ຸ້
ັ ຫາເກີດຂຶນຕຸ້
ການຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ ອນໄຫວຂອງ ກ່ ມເປາໝາຍ,
ເມ່ ອມີບນ
ທາງແກ ຸ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 10

ຸ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ ຜລຸ້ ະເມີດ
ນະໂຍບາຍຕ່ ຜມ
ົ ງານ
ມາດຕາ 43 ນະໂຍບາຍຕ່ ຜ ຸ້ມີຜນ
ັ ອອກຈາໜ່າຍຫກ
ັ ຊັບ, ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ, ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ, ວິສາຫະກິດບັນ
ບລິສດ
ົ ງານ
ຊີ, ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ, ວິສາຫະກິດກວດສອບ, ນັກກວດສອບ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ທີ່ມີຜນ
ຸ້
່
່
ຸ້
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອນ ທີກ່ ຽວຂຸ້ອງດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ
ັ ຂຕົ
ດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຊັບ ຈະໄດຸ້ຮັບການຍ ຸ້ອງຍ ແລະ ນະໂຍບາຍອ່ ນ ຕາມລະບຽບການ
ການກວດສອບຢ່ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ສະເພາະ.
ມາດຕາ 44 ມາດຕະການຕ່ ຜ ຸ້ລະເມີດ
ັ ອອກຈາໜ່າຍຫກ
ັ ຊັບ, ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ, ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ, ວິສາຫະກິດ
ບລິສດ
ບັນຊີ, ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ, ວິສາຫະກິດກວດສອບ, ນັກກວດສອບ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ທີ່ລະເມີດຂ ຸ້
ັ ໃໝ, ໃຊຸ້
ຕົກລົງສະບັບນີ ຸ້ ທີ່ກ່ ໃຫຸ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ ລັດ, ສັງຄົມ ຈະຖກ ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປບ
ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫ ຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕາມກລະນີເບົາ ຫ ໜັກ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ລະບຽບ
ັ ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ຈະຖກປະຕິບດ
ຸ້ າອິດ ແຕ່ມີລກ
ັ ຄັງທ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ;
ັ ສະນະເບົາ ຈະຖກກ່ າວເຕອນຢ່າງເປນ
1. ກລະນີ ທີ່ລະເມີດເປນ
ຸ້ າອິດ ແຕ່ມີລກ
ັ ໃໝ ຫຸ້າລຸ້ານ ຫາ ຊາວລຸ້ານກີບ;
ັ ສະນະຮຸ້າຍແຮງ ຈະຖກປບ
2. ກລະນີ ທີ່ລະເມີດຄັງທ

ັ ລາຍລັກອັກສອນແລຸ້ວ ແຕ່ຍັງສບຕ່ ລະເມີດ ຫ ວິສາຫະກິດບັນຊີ
3. ກລະນີ ທີ່ຖກກ່ າວເຕອນຢ່າງເປນ
ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ, ວິສາຫະກິດກວດສອບ ແລະ ນັກກວດສອບ ຈະຖກຖອນໃບຮັບຮອງ
ັ ຊັບ.
ຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
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