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ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชี
(ฉบบัที ่๕)

เร่ือง  คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม การเลอืกตัง้หรอืการแตง่ตัง้ การดำรงตำแหนง่
การพน้จากตำแหนง่ของประธานคณะกรรมการหรอืกรรมการวชิาชพีบญัชแีตล่ะดา้น

อำนาจหนา้ที ่และการดำเนนิการอืน่ของคณะกรรมการวชิาชพีบญัชแีตล่ะดา้น
พ.ศ. ๒๕๔๗
_________

โดยที ่เป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานคณะ
กรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง
การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชพีบญัช ีพ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวชิาชพีบญัชจีงึออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัตอ่ไปนี้

ขอ้ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๕ )  เรื่อง คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั ้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของ
ประธานคณะกรรมการหรอืกรรมการวชิาชพีบญัชแีตล่ะดา้น อำนาจหนา้ที ่และการดำเนนิการอืน่ของ
คณะกรรมการวชิาชีพบญัชแีตล่ะดา้น พ.ศ. ๒๕๔๗ “

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี ้ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปน็ตน้ไป

ข้อ ๓ ในขอ้บังคบันี้
“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน” หมายความว่า  คณะกรรมการตามมาตรา ๓๒

แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
“การประชุมใหญ่” หมายความว่า  การประชุมใหญ่สามัญหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ

ขอ้ ๔ ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านมีประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
และกรรมการวิชาชีพบัญชีรวมกันอย่างน้อยคณะละเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน เว้นแต่คณะกรรมการ
สภาวชิาชพีบญัชจีะกำหนดเปน็อยา่งอืน่

ให้ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญ
ในที่ประชุมใหญ่ และกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านให้มาจากการเสนอชื่อของประธานคณะ
กรรมการวชิาชพีบญัชใีนดา้นนัน้ โดยคณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชต้ีองใหค้วามเหน็ชอบดว้ย
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การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน ให้นำข้อบังคับสภาวิชาชีพ
เกีย่วกบัการเลอืกตัง้นายกสภาวชิาชพีบญัชแีละกรรมการสภาวชิาชพีบญัช ีมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม

ข้อ ๕ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี้

(๑) เปน็สมาชกิสามญั
(๒) มคีณุสมบตัแิละประสบการณท์ีส่อดคลอ้งกบังานแตล่ะดา้น ดงัตอ่ไปนี้

(ก) ดา้นการทำบญัชแีละดา้นการบญัชบีรหิาร
เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชี  หรือดำรง

ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือบริษัทมหาชน ซ่ึงมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
เปน็เวลารวมกนัไมน้่อยกว่าสบิห้าปใีนวนัเลอืกตัง้

(ข) ดา้นการสอบบญัชี
เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีใน

วันเลือกตั้ง โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือ
บริษัทมหาชนที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชน
ที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทอย่างน้อยหนึ่งบริษัทและบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยอยา่งนอ้ยหนึง่บรษัิท

(ค) ดา้นการวางระบบบญัชี
(๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกิจการที่ให้บริการ

วางระบบบญัชแีกอ่งคก์รตา่งๆ มาเปน็เวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่สบิหา้ปใีนวนัเลอืกตัง้ และหรอื
(๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชี หรือ

ดำรงตำแหนง่ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมีหน้าท่ีเช่นเดยีวกับผู้ดำรงตำแหนง่ดังกล่าวในบรษัิทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือบริษัทมหาชน ซ่ึงมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
เปน็เวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่สบิหา้ปใีนวนัเลอืกตัง้ และหรอื

(๓) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
ผู้สอนวิชาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาท่ีทางราชการให้การรับรอง ซ่ึงสอนเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า
สิบห้าปใีนวนัเลอืกตัง้

ทัง้นี ้กรณคีณุสมบตัแิละประสบการณต์าม (๑) (๒) และ (๓) อาจนบัระยะ
เวลารวมกนัได ้ ในระหวา่ง (๑) (๒) และ (๓) แตเ่มือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิปใีนวนัเลอืกตัง้

(ง) ด้านการบัญชีภาษีอากร
(๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกิจการที่ให้บริการ

ใหค้ำปรกึษาดา้นภาษอีากรแกอ่งคก์รตา่งๆ  มาเปน็เวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่สบิหา้ปใีนวนัเลอืกตัง้
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(๒) เป็นหรือเคยเปน็ข้าราชการหรอืเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงดำรงตำแหนง่
ผู้บริหารสูงสุดหรือระดับรองของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี แล้วแต่กรณี
และปฏบิตัหินา้ทีใ่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัชมีาเปน็เวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่หา้ปี

ทัง้นี ้กรณคีณุสมบตัแิละประสบการณต์าม(๑) และ (๒) อาจนบัระยะเวลา
รวมกนัได ้ ในระหวา่ง (๑) และ (๒) แตเ่มือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิปใีนวนัเลอืกตัง้

(จ) ดา้นการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัชี
(๑) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์

ผู้สอนวิชาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาท่ีทางราชการให้การรับรอง ซ่ึงสอนเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า
สบิหา้ปใีนวนัเลอืกตัง้  และหรอื

(๒) เป็นหรือเคยเปน็ข้าราชการหรอืเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงดำรงตำแหนง่
ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดหรือระดับรองของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
แลว้แตก่รณ ีและปฏบิตัหินา้ทีใ่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัชมีาเปน็เวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่หา้ปี

ทัง้นี ้กรณคีณุสมบตัแิละประสบการณต์าม(๑) และ (๒) อาจนบัระยะเวลา
รวมกนัได ้ ในระหวา่ง (๑) และ (๒) แตเ่มือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิปใีนวนัเลอืกตัง้

(๓) ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย
(๔) ไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ สภา

วิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือ
เพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเปน็ผูส้อบบญัชตีามกฎหมายอืน่

(๕) ไมเ่คยตอ้งโทษจำคกุโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุในความผดิเกีย่วกบัทรพัย์
ทีก่ระทำโดยทจุรติ

(๖) ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงาน
ของรฐั เพราะทจุริตตอ่หน้าทีห่รือกระทำการทจุริตหรือประพฤตมิิชอบในวงราชการ

(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทำ
การใดซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ไมน่า่ไวว้างใจในความซือ่สตัยส์จุรติ

(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บรหิารทอ้งถิน่ หรือกรรมการหรอืทีป่รกึษาหรอืเจา้หนา้ทีข่องพรรคการเมอืง

ข้อ ๖ กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดงัตอ่ไปนี้

(๑) เปน็สมาชกิสามญั
(๒) ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวัน

เลือกตัง้
(๓) ไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๕ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ(๘)
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ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
สามปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน
เกนิสองวาระไมไ่ด้

ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
แตล่ะดา้น และกรรมการวชิาชพีบญัชแีตล่ะดา้นพน้จากตำแหนง่ ดว้ยเหตดุงัตอ่นี้

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคณุสมบตัหิรือมลัีกษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๕ หรือขอ้ ๖
(๔) สมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองร้อยเสียง

ใหอ้อกจากตำแหนง่ ดว้ยเหตเุปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การเสือ่มเสยีแหง่เกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพีบญัชี

ข้อ ๙ ใหค้ณะกรรมการวชิาชพีบญัชแีตล่ะดา้นมอีำนาจหนา้ที ่ดงัตอ่ไปนี้
(๑) ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ดา้นนัน้และการประกอบวชิาชพีบญัชโีดยรวม
(๒) ผดงุไวซ้ึง่ศกัดิศ์รแีหง่การประกอบวชิาชพีบญัชใีนดา้นนัน้
(๓) สง่เสรมิและสรา้งมาตรฐานการประกอบวชิาชพีบญัชแีตล่ะดา้น
(๔) ส่งเสริมและให้ความรู ้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้างประสบการณ์แห่งการ

ประกอบวชิาชพีบญัช ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิของประเทศ
(๕) ประสานการทำงานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื ่น และองค์กรวิชาชีพอื ่น และ

ประสานงานกบัต่างประเทศหรือองค์กรอ่ืนใด เพ่ือเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ ภายใต้นโยบาย
ของสภาวิชาชีพบัญชี

(๖) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั้นในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี

(๗) กระทำการอื่นใดตามที่มติที ่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

ประกาศ ณ วันที ่๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ศาสตราจารยเ์กษร ี ณรงคเ์ดช)
นายกสภาวิชาชีพบัญชี




