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ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) 

************************ 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นางสาวสุธีรา หงษ์มณี ผู้จัดการส่วนงานเลขานุการมาตรฐานวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ผู ้ทำหน้าที ่พิธีกร แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีสมาชิกลงชื ่อเข้าร่วม 
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 จำนวน 256 คน ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 250 คน สมาชิกวิสามัญ 2 คน 
และสมาชิกสมทบ 4 คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
ที่กำหนดว่า “เมื่อมีสมาชิกสามัญเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน เป็นองค์ประชุม” จึงขอเริ่มการประชุมใหญ่
สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562 โดยเรียนเชิญนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีขึ้นประจำที่นั่งบนเวท ีพร้อมกล่าวแนะนำกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีบนเวที ดังนี้ 

1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
2. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 
3. นายวรวิทย์ เจนธนากุล อุปนายกคนที่สอง และประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร 
4. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี 
5. ศ.สมฤกษ์ กฤษณามระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 
6. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
7. นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการวางระบบบัญชี 
8. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีภาษีอากร 
9. รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
10. รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล กรรมการและประธานคณะกรรมการกำหนด 

มาตรฐานการบัญชี 
11. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
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12. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ 
13. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการและนายทะเบียน 
14. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก 
15. นางดารินทร์ หยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
16. ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับ
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562  

นอกจากนี้ ประธานได้แนะนำนายนนทพล นิ่มสมบุญ อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อสภาวิชาชีพบัญชี และที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และมอบให้นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ  
แจ้งเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และวิธีปฏิบัติในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ได้เผยแพร่ให้สมาชิกทราบทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี  
เป็นการล่วงหน้าเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 รวมถึงได้ส่งหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ให้แก่
สมาชิกทุกท่านแล้ว ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมกับข้อมูลประกอบและความเห็นของ
กรรมการในแต่ละวาระ โดยวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2561 
วาระท่ี 3 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัตงิบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 
วาระท่ี 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยคุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 

วาระท่ี 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั ้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจาก
ตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 
อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 
พ.ศ. .... 

วาระท่ี 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
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วาระท่ี 9 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทน
กรรมการที่ครบวาระ 

วาระท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 

2. วิธีปฏิบัติในการประชุม 

2.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม 

2.2 การออกเสียงเพื่อลงมติ ใช้วิธีการยกมือ โดยให้สมาชิกสามัญที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงยกมือให้ฝ่ายเลขานุการนับจำนวนสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และจำนวนที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วย 

2.3 ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้สมาชิกเสนอความเห็นหรือคำถามที่มีความกระชับ
และตรงประเด็น เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การดำเนินการเกี่ยวกับอาคารที่ทำการเดิมถนนสามเสน และท่ีดินเปล่าใกล้สี่แยกซังฮี้ 

ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ว่า สภาวิชาชีพบัญชีจะศึกษาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สวนสุนันทา) ในการปรับปรุงอาคารที่ทำการเดิมถนนสามเสน เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันในลักษณะการเช่าช่วง นั้น เนื่องจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (สำนักงานทรัพย์สินฯ) 
แจ้งว่า หากสภาวิชาชีพบัญชีให้หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์ด้วยจะมีการปรับอัตราค่าเช่าใหม่ที่มีอัตราค่อนข้างสูง 
แต่กำหนดระยะเวลาการเช่าเท่าเดิม คือ รอบละ 3 ปี โดยไม่รวมค่าภาษีโรงเรือนที่จะแจ้งให้สภาวิชาชีพบัญชี
ชำระทุกปีตามอัตราการใช้งานพื้นที่ ซึ่งในอนาคตจะมแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจึงมีมติให้ดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สิน ฯ 
เนื ่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณการลงทุนไม่คุ ้มค่ากับการให้  มรภ.สวนสุนันทาใช้ประโยชน์ ซึ่ง 
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้เช่าหลักต้องรับผิดชอบความเสี่ยงและความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้
พ้ืนที่ดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารับคืนของสำนักงานทรัพย์สินฯ 

ส่วนที่ดินเปล่าใกล้สี่แยกซังฮ้ี ปัจจุบันอยู่ในแนวการดำเนินโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
โดยจะใช้ที่ดินบางส่วนเป็นทางขึ้นลงสถานีประมาณ 29 ตารางวา จากทั้งหมด 227 ตารางวา ทำให้สภาวิชาชีพบัญชี
สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้น้อยลง และการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้
ภายหลังการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ ซึ่งมีระยะเวลาค่อนข้างนาน (ประมาณ 5 - 7 ปี) รวมทั้งสำนักงาน
ทรัพย์สินฯ ได้เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าช่วงจากเดิมระยะเวลา 3 ปี เป็นรายเดือน และกำหนดให้สำนักงาน
ทรัพย์สินฯ สามารถเรียกคืนที่ดินดังกล่าวได้ทุกกรณี ดังนั้น คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจึงมีมติให้ส่งคืนที่ดิน
ดังกล่าวต่อสำนักงานทรัพย์สินฯ เนื่องจากไม่เหมาะสมต่อการลงทุน โดยปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการ
ส่งคืนที่ดินดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
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1.2 ความคืบหน้าของคดีความท่ีบริษัทแห่งหนึ่งย่ืนฟ้องสภาวิชาชีพบัญชี 

ตามท่ีในปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีถูกบริษัทแห่งหนึ่งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้าง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 92.7 ล้านบาท (92,737,844.33 บาท) และศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษา 
ให้สภาวิชาชีพบัญชีชำระเงินแก่บริษัทดังกล่าวจำนวน 92.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้อง และต่อมาในปี 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้สภาวิชาชีพบัญชีชำระเงิน
แก่บริษัทดังกล่าวจำนวน 12 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้อง 
นั้น  

ต่อมาเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2562 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้ว โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีดำเนินการ
ดังนี้ 

1) ชำระเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้แก่บริษัทดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน
นับจากวันฟ้อง (วันที่ 31 มีนาคม 2554) ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่บริษัท 

2) ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนบริษัทดังกล่าวประมาณ 165,000 บาท โดยกำหนด 
ค่าทนายความ 50,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นให้ใช้แทนตามจำนวนทุนทรัพย์ที่บริษัทดังกล่าวชนะ
คดีในชั้นฎีกา 

ทั้งนี้ ปัจจุบันทนายความของสภาวิชาชีพบัญชีได้ยื่นคำแถลงขอให้ศาลคำนวณค่าธรรมเนียมศาล
และจำนวนหนี้ที่สภาวิชาชีพบัญชีต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลฎีกาจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีได้รับรู้ค่าใช้จ่ายคดีความดังกล่าวในงบการเงิน ปี 2561 หมวดหนี้สิ้นหมุนเวียนจำนวน 16.2 ล้านบาท  

1.3 ความคืบหน้าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม 
พ.ศ. .... 

ตามท่ีทีป่ระชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ได้มี
มติเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญ 
คือ ให้มีการปรับปรุงค่าบำรุงสมาชิกสามัญและวิสามัญจากเดิม 500 บาทต่อปี เป็น 300 บาทต่อปี นั้น  

สภาวิชาชีพบัญชีได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (กกบ.) รวม 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยที่ประชุม กกบ. ได้พิจารณาและมีมติให้สภาวิชาชีพบัญชี
นำร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าวกลับไปพิจารณาทบทวนและทำความเข้าใจกับสมาชิก และให้รายงานผลการ
ดำเนินการต่อที่ประชุม กกบ. พิจารณาอีกครั้ง 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยที่ประชุม กกบ. ได้พิจารณาและมีมติไม่เห็นชอบร่าง
ข้อบังคับดังกล่าว โดยให้ความเห็นว่า สภาวิชาชีพบัญชีไม่ใช่องค์กรแสวงหาผลกำไร และสภาวิชาชีพบัญชี
จำเป็นต้องมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 โดยเสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้สมาชิกมีมาตรฐานในการ
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ทำงานที่จำเป็น และอำนวยความสะดวกหรือเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่สมาชิกแทนการลดค่าบำรุง
สมาชิก 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 
23 มิถนุายน 2561 

กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี 
ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม 
หน้าที่ 4 – 55 โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่สมาชิกพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ซึ่งไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ 
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 
มิถุนายน 2561 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่  
23 มิถุนายน 2561 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานเพ่ือทราบ 

ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและคณะอนุกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านในรอบระยะเวลาตั ้งแต่ว ันที ่ 1 มกราคม 2561 ถึงว ันที ่ 31 ธ ันวาคม 2561  
โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดนี้ได้ปฏิบัติภารกิจในการบริหารงานของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นเวลา 2 ปีแล้ว 
ซึ ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้ ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีทั ้ง 6 ด้าน และผลักดันให้ 
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นองค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัย เป็นสากล 
และมีจรรยาบรรณ และเพื่อเป็นการตอบรับการขยายตัวของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่แพร่ขยายไปทุกสังคม
อย่างกว้างขวาง สภาวิชาชีพบัญชีจึงมุ่งเน้นการผลักดันให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นคง 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ทั้งระดับบุคคล ระดับองค์กร 
และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็น
ที่ยอมรับของภาคธุรกิจ และสามารถรองรับกับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้
ดำเนินงานตามภารกิจการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้ดำเนินการติดตามและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้ทันภายในเวลา 1 ปีนับจาก
วันที่ IFRS บังคับใช้ รวมถึงศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและพิจารณา
แนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจประเทศไทย ซึ ่งในปีนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการประกาศใช้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน “กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน” ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป โดยมีการเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวออกไป 1 ปี 
เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากและซับซ้อน จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน 
เพื่อปรับปรุงบางเรื่องให้เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งต้องใช้เวลาในการเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมนานขึ้น 

ส่วนการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
หรือ TFRS for NPAEs ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นเพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุง TFRS 
for NPAEs ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะให้ถือปฏิบัติตาม 
TFRS for NPAEs ฉบับปัจจุบันต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาดำเนินการมีดังต่อไปนี้ 

1) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีจะ
ดำเนินการศึกษาและสำรวจความคิดเห็นเกี ่ยวกับข้อจำกัดและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกลุ ่มผู้ปฏิบัติ 
ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยจะสรุปผลการศึกษาและประเด็นทางเลือกที่เป็นไปได้ในการ
ปรับปรุง TFRS for NPAEs ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนา TFRS for NPAEs ในอนาคต ทั ้งนี ้ จะให้มีทางเลือกและสะดวกต่อการปฏิบัติมากขึ ้น หรือให้  
มีหลักการครอบคลุมธุรกรรมหรือการดำเนินการของกิจการในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ TFRS for NPAEs 
ฉบับปรับปรุงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น และจะรวมทุกบทไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน TFRS for NPAEs มากขึ้น 

2) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีจะเริ่ม
ดำเนินการยกร่าง TFRS for NPAEs และจะจัดสัมมนาพิจารณ์ร่าง TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุงในช่วงเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2563 โดยจะดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานฯ เพ่ือประกาศใช้
ตามลำดับต่อไป 

2. ด้านการสอบบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรฐานการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื ่อง โดยในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้
ประกาศใช้มาตรฐานการสอบบัญชี 250 (ปรับปรุง) และในปี 2562 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 
อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง จำนวน 7 ฉบับ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพงานสอบบัญชีหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาตัวอย่างกระดาษทำการและเครื่องมือต่าง ๆ โครงการ
จัดทำหนังสือ และโครงการจัดหลักสูตรอบรม เป็นต้น เพื ่อให้ผู ้สอบบัญชีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการสอบบัญชีมากข้ึน 
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3. ด้านการทำบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่ผู ้ประกอบการ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และผู ้ใช้  
งบการเงินอื่น ๆ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจการให้มีการจัดทำ
บัญชีทีส่อดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพของกิจการ (บัญชีชุดเดียว) โดยได้ดำเนินโครงการย่อยต่าง ๆ ได้แก่ 

1) โครงการสร้างความตระหนักรู ้ถึงประโยชน์ของการทำบัญชีชุดเดียว โดยร่วมมือกับ  
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
กรมสรรพากร เพื่อดำเนินการให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2562 และร่วมกับ  
สภาอุตสาหกรรมในการให้บริการคลินิกบัญชีแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อการปรับปรุง
บัญชีไดอ้ย่างถูกต้อง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 

2) โครงการพัฒนาเครื่องมือการจัดทำบัญชีอย่างง่าย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ  
ทำบัญชีได้ดำเนินการพัฒนา “แอปพลิเคชัน SME สบายใจ” เพื ่อเป็นช่องทางให้นักบัญชีที ่เป็นสมาชิก 
สภาวิชาชีพบัญชีสามารถสื่อสารกับผู้ประกอบ SMEs ได้อย่างสะดวก โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะทำหน้าที่
รวบรวมรายการค้าที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะทำให้เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีมีความครบถ้วน และ
สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงเดือนพฤษภาคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชี
ได้จัดการอบรมให้แก่สมาชิกแล้วประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ซึ่งมีสมาชิกแจ้ง
ความจำนงขอขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครเตรียมเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้ “แอปพลิเคชัน SME 
สบายใจ” ประมาณ 300 คน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าวอย่างเป็นทางการได้
ภายหลังผ่านการทดสอบการใช้งานระบบจริงจากกลุ่มกิจการต่าง ๆ ประมาณ 30 รายแล้ว 

4. ด้านการบัญชีบริหาร 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารได้พัฒนาหลักสูตรอบรม
ด้านการบัญชีบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักบัญชีบริหารให้มีความทันสมัยและมีแนวคิดใหม่ ๆ ในยุค 4.0 
นอกจากนี้ ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันนักบัญชีบริหาร (CIMA) เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มจำนวนนักบัญชี
บริหารในประเทศไทยให้เป็นสมาชิกของ CIMA และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้เริ่มดำเนินโครงการ 
CIMA–TFAC Strategic Partnership แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 

5. ด้านการวางระบบบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีได้ให้ความสำคัญเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรอบรมและการจัดอบรม โดยได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการจัดอบรมด้านการ
วางระบบบัญชีให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการแปลและจัดทำหนังสือ 
COSO ERM 2017 ภาคภาษาไทย เนื่องจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จำเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และ



 

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   หน้า 8 

ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการกำกับดูแลกิจการให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน 

6. ด้านการบัญชีภาษีอากร 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากรได้ดำเนินการ
เสริมสร้างความรู้ทางด้านการบัญชีภาษีอากรผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงาน
ภายใต้ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษีอากรได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน
การบัญชีภาษีอากรอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานบัญชีสำหรับ NPAEs และภาษีอากร 
โดยจะเผยแพร่สรุปข้อแตกต่างดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจต่อไป 

7. ด้านการศึกษา 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้ให้
ความสำคัญด้านการเสริมสร้างความรู้ให้แกน่ิสิตนักศึกษาสาขาการบัญชีทั่วประเทศผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร่วม
เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรการบัญชีให้ แก่สถาบันการศึกษา การจัดการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี
ระดับประเทศ และการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินโครงการ
อบรม TFRS ฉบับใหม่สำหรับอาจารย์ผู้สอนวชิาบัญชทีั่วประเทศ (Train the Trainer) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้สอนสาขาการบัญชีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 

8. ด้านการพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรอบรมให้ทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจในยุค 4.0 
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Certificate Program/IACP) 
หลักสูตร CIA Review หลักสูตร Data Analytics for Internal Auditor และหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในปี 2561 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับวิชาชีพบัญชีมากขึ้น 
ทำให้สภาวิชาชีพบัญชีได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งในการผลักดันและส่งเสริม
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นผลการดำเนินงานส่วนหนึ่ง
เท่านั้น ซึ่งผลการดำเนินงานโดยละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ
สภาวิชาชีพบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งรายงานงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 สังกัดบริษัท  
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และรายงานเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงเรื่องการรับรู้รายได้เป็นวรรคเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM)  

สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
2562 ซึ ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที ่ 56 - 99 โดยเกณฑ์ 
การจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย (PAEs) และสรุปสาระสำคัญ
รายงานทางการเงินในภาพรวมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

1.1 สินทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชีมีสินทรัพย์รวมจำนวน 662.88 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการ
บัญชีที่สำคัญ ได้แก ่

1)  สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 282.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 96.1 ล้านบาท  
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 52 โดยมีสาเหตุหลัก ได้แก ่

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 196.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 
จำนวน 48.54 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33 (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ข้อ 7) โดยเพ่ิมข้ึนจากการดำเนินงาน
เป็นหลัก 

-  เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 80.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 46.92 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 138 เนื่องจากจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินลงทุนระยะยาวที่จะครบกำหนด 
ภายใน 1 ปี เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 65 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำนวน 18 ล้านบาท 
เนื่องจากเงินฝากประจำ 6 เดือน และหุ้นกู้ครบกำหนด (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ข้อ 8) 

2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมจำนวน 380.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 60.20 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 โดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่  

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดลดลงจากปี 2560 จำนวน 28.68 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากการจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที ่จะถือจนครบกำหนดเป็น 
เงินลงทุนชั ่วคราว จำนวน 50 ล้านบาท และซื ้อหุ ้นกู ้เพิ ่มจำนวน 22 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ ้นกู ้บริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 ล้านบาท และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ล้านบาท 

- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 242.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 13.8 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เนื่องจากค่าเสื่อมราคา 
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1.2 หนี้สินและเงินทุนสะสมรวมจำนวน 662.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 35.91 
ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 เนื่องจาก 

1) หนี้สินรวม 247.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1.51 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1 เนื่องจากสาเหตุหลัก ดังนี้ 

- หนี้สินหมุนเวียนรวมจำนวน 87.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 13.67 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 18 ประกอบด้วย รายได้รับล่วงหน้าของปี 2561 จำนวน 58.82 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 
จำนวน 4.19 ล้านบาท หรือเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 8 หักกลบลบกันกับการใช้เงินสนับสนุนจากงบประมาณของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1.07 ล้านบาท ในปี 2561 หนี้สินเรื่องคดีความกับบริษัทแห่งหนึ่ง จำนวน 
16.18 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นของปี 2561 ได้แก่ เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 11.0 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2560 จำนวน 5.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34 

- หนี้สินไม่หมุนเวียนรวมจำนวน 160 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 12.17 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 7 ประกอบด้วย รายได้รับล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จำนวน 40.67 ล้านบาท ลดลงจาก 
ปี 2560 จำนวน 4.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 และเงินอุดหนุนรอการรับรู้ 112.44 ล้านบาท ลดลง 7.96 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 

2) เงินทุนสะสมรวมจำนวน 415.26 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนรับโอนจาก
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย จำนวน 85.45 ล้านบาท และเงินกองทุนทั ่วไป 
จำนวน 329.81 ล้านบาท ซึ่งเงินทุนสะสมรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 34.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 
ซ่ึงเกิดจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2561  

2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2561 จำนวน 33.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 1.41 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 4 ประกอบด้วย 

1) ด้านรายได้ สภาวิชาชีพบัญชีมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 162.12 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ
และเงินอุดหนุนและกิจกรรมอ่ืน จำนวน 22.18 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ข้อ 24) รวมรายไดท้ั้งสิ้น
จำนวน 184.30 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จำนวน 14.30 ล้านบาท  

2) ด้านค่าใช้จ่าย สภาวิชาชีพบัญชีมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ ้นจำนวน 150.56 ล้านบาท โดยมี
ค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าจัดอบรมและสัมมนา จำนวน 44.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 3.06 ล้านบาท 
ซึ่งการเพิ่มขึ้นตามรายไดก้ารจัดอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 57.31 ล้านบาท (รายละเอียด
ตามหมายเหตุฯ ข้อ 25) และค่าใช้จ่ายเรื่องคดีความกับบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 16.18 ล้านบาท (รายละเอียด
ตามหมายเหตุฯ ข้อ 30) 
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สมาชิกในที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังนี้ 

1. นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ สมาชิกสามัญ ได้สอบถามในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 หน้ารายงานการสอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงในเรื่องการ
รับรู้รายได้เป็นวรรคเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) โดยระบุว่า “สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีรายได้จากการ
ให้บริการหลายประเภทแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมเป็นจำนวนเงิน 171.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของ
รายได้รวมจำนวน 184.30 ล้านบาท ...” ซึ่งมีผลต่างระหว่างรายได้รวมกับรายได้จากการให้บริการหลาย
ประเภทแก่ผู ้ประกอบวิชาชีพ จำนวน 13.10 ล้านบาท โดยไม่ปรากฏรายละเอียดของจำนวนเงินดังกล่าว 
ทั้งในหมายเหตุฯ ข้อ 21 และข้อ 24 จึงขอทราบรายละเอียดของผลต่างดังกล่าว 

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ชี้แจงว่า จำนวนผลต่างของระหว่างรายได้รวมกับรายได้จากการ
ให้บริการหลายประเภทแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีวรรคความเสี่ยงเรื่องการรับรู้รายได้ 
จำนวน 13.10 ล้านบาท ได้แก่ รายได้จากเงินอุดหนุน จำนวน 8.60 ล้านบาท รายได้เงินสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพ
บัญชี จำนวน 1.07 ล้านบาท และรายได้จากการรับบริจาค จำนวน 0.33 ล้านบาท ซึ่งรายได้ทั้งสามรายการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายการในหมายเหตุฯ ข้อ 24 นอกจากนี้ มีรายการดอกเบี้ยรับ จำนวน 5.80 ล้านบาท 
และรายได้จากการจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก จำนวน 0.90 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเสร็จ 

1.2 หมายเหตุฯ ข้อ 24 ได้แสดงจำนวนรายได้เงินอุดหนุนค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 1.05 ล้านบาท จึงขอทราบสาเหตุ
ทีก่รมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การสนับสนุนงบประมาณแกส่ภาวิชาชีพบัญชีลดลง 

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากงบกลางของสภาวิชาชีพบัญชี จึงทำให้การรบัรู้
เงินอุดหนุนค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายได้ในปี 2561 มีจำนวนลดลง 

1.3 หมายเหตุฯ ข้อ 30 คดีความ ศาลฎีกาได้พิพากษาให้สภาวิชาชีพบัญชีชำระเงินแก่บริษัท
แห่งหนึ่งเป็นจำนวน 10 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้อง (ประมาณ 8 ปี  
1 เดือน) รวมเป็นเงินประมาณ 16.2 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวไม่ได้รวมค่าทนายความของสภาวิชาชีพบัญชี 
จึงขอทราบว่าเหตุใดจึงไม่ได้รวมค่าทนายความของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย และขอให้เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ชัดเจน 

  



 

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   หน้า 12 

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ชี้แจงว่า การเปิดเผยข้อมูลในเรื่องคดีความในหมายเหตุฯ ข้อ 30 
เป็นการรายงานความคืบหน้าของคดีความตั้งแต่เริ่มต้นจนศาลฎีกามีคำพิพากษา โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้บันทึก
รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวข้องกับคดีความดังกล่าวในงบการเงินปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าทนายความของ 
สภาวิชาชีพบัญชีไดบ้ันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จแล้วเช่นกัน 

นายเจษฎา อนุจารี กล่าวเสริมว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ว่าจ้างสำนักกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ 
แอสโซซิเอทส์ เป็นทนายความคดีดังกล่าว ซึ่งสำนักงานกฎหมายดังกล่าวคำนวณค่าบริการเป็นรายชั่วโมง โดย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ชำระค่าทนายความแล้วบางส่วน ส่วนงวดสุดท้ายตนไม่ทราบรายละเอียด ทั้งนี้ ตนมีส่วนร่วม
ในการให้คำปรึกษาและแนะนำ โดยไม่รับค่าตอบแทนแต่ประการใด 

นอกจากนี้ นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ได้แสดงความเห็นเพิ ่มเติมเกี่ยวกับการฝากเงินกับ
สถาบันการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีว่า เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง
เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2559 ได้กำหนดเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองสำหรับเงินฝากที่ฝากตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 
2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท จึงขอให้สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดมาตราการ
บริหารความเสี่ยงในการฝากเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี
สูงสุด  

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ชี้แจงว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้มีให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการเงิน เพ่ือ 
ทำหน้าที่บริหารการลงทุนของสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการลงทุนของสภา
วิชาชีพบัญชี อาทิ กำหนดวงเงินสูงสุดในการฝากกับสถาบันการเงินแห่งละไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ลงทุนใน
หุ้นกู้ของสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับระดับ A ขึ้นไป เป็นต้น 

2. นายสุพจน์ สำลีแก้ว สมาชิกสามัญ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
เจ้าหนี้อ่ืน และค่าซ่อมแซมค้างจ่ายเป็นหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนว่า ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ควรแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้การค้า
หรือเจ้าหนี้อ่ืนหรือไม ่

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก กล่าวว่า รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื ่นเป็นการแสดงรายการใน  
งบการเงินตามรูปแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีไม่มีเจ้าหนี้การค้า จึงแสดง
รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่นเป็นรายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น โดยให้ความสำคัญเรื่องเนื้อหามากกว่า
รูปแบบ 
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3. นายชุติเทพ หิรัญรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องใช้สำนักงาน 
ที่เพ่ิมขึ้นในปี 2561 จำนวน 2.7 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการใด 

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ชี้แจงว่า เครื่องใช้สำนักงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องใช้
สำนักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ที่ประชุมได้พิจารณางบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
ไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติงบการเงิน
ดังกล่าว  

มติ ที่ประชุมอนุมัตงิบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 

กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 
การสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 100 

ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เสนอที่ประชุม
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็น  
ผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
พิจารณา โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ตามท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้ 

1. แต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือนางสาวสุลลิต 
อาดสวา่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมค่าบริการในออกงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท และค่าใช้จ่าย
อ่ืนตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562 และค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีแล้ว และไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
เห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว 
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562 คือ  
- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือ 
- นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517  

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

2. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้า-
พันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

วาระที่ 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 

กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย
ค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 100 - 
118 

นายเจษฎา อนุจารี ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ว่า ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (คณะอนุ
กรรมการฯ) เพ่ือดำเนินการพิจารณาทบทวน ยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับต่าง ๆ 
ของสภาวิชาชีพบัญชีให้มีความเหมาะสม โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 4) 
เรื ่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ  
สภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547 เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของนายก
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ระยะเวลาการได้สิทธิเลือกตั้งและการแสดงหลักฐานของสมาชิก 
ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไข ดังนี้ 

1. หลักการ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งที่มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 4) เรื่อง คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชา ชีพบัญชี และ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547 ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2. เหตุผล โดยที่ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน สมควรให้
มีการปรับปรุงในเรื่องคุณสมบัติของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ระยะเวลาการได้ สิทธิ
เลือกตั้งและการแสดงหลักฐานของสมาชิก ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการของคณะกรรมการ
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อำนวยการเลือกตั้ง ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออก
ข้อบังคับนี ้

3. เปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายก 
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 
ฉบับเดิมและฉบับแก้ไขใหม่ ดังนี้ 

 

ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 4) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะ

ต ้องห ้ามของนายกสภาว ิชาช ีพบ ัญช ี  กรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 
๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๒๒ 
วรรคสาม และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต ้องห ้ามของนายกสภาว ิชาช ีพบ ัญช ี  กรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๔๕๗ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๒๒ 
วรรคสาม และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับที่ ๔) เรื ่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
นายกสภาว ิชาช ีพบ ัญช ี กรรมการผ ู ้ทรงค ุณว ุฒิ   
และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗”  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับที่ ๔) เรื่อง ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ ....”  

ข้อ ๒ ข ้อบ ังค ับน ี ้ ให ้ ใช ้บ ังค ับต ั ้ งแต ่ว ันถ ัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ข ้อบ ังค ับน ี ้ ให้ ใช ้บ ั งค ับต ั ้ งแต ่ว ันถ ัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๔) 
เร ื ่อง ค ุณสมบัต ิและลักษณะต้องห้ามของนายก 
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้
“นายกสภาวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า นายกสภา

วิชาชีพบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ  

ข้อ ๓ ๔ ในข้อบังคับนี ้
“นายกสภาวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า นายกสภา

วิชาชีพบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ 
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 4) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
“กรรมการสภาว ิช าช ีพบ ัญชี” หมายความว่ า 

กรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ 

“การประชุมใหญ่” หมายความว่า การประชุมใหญ่
สามัญหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ 

“วิชาชีพบัญชี” หมายความว่า วิชาชีพในด้านการทำบัญชี 
ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการ 
วางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชี
ด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง  

“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งนายกสภา
วิชาชีพบัญชี และหรือกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

“กรรมการสภาว ิชาช ีพบ ัญชี” หมายความว่ า  
กรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ 

“การประชุมใหญ่” หมายความว่า การประชุมใหญ่
สามัญหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ 

“วิชาชีพบัญชี” หมายความว่า วิชาชีพในด้านการทำบัญชี 
ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการ 
วางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชี
ด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 

“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งนายกสภา
วิชาชีพบัญชี และหรือกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ 

นายกสภาวิชาชีพบัญช ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

คุณสมบัติของนายกสภาวิชาชีพบัญชี 
ข้อ ๔ นายกสภาวิชาชีพบัญชีต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 

 
(๒)  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
(ก) เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือ 

ฝ่ายการบัญชี หรือดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมี
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
หรือบริษัทมหาชนซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑ ,๐๐๐ 
ล้านบาท เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวัน
เลือกตั้ง 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันเลือกตั้ง โดยต้องเป็น

ข้อ ๔ ๕ นายกสภาวิชาชีพบัญชีต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ ่งปี 
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(๒) มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นหรือเคยเป็นผู ้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือ 

ฝ่ายการบัญชี หรือดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมี
หน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หรือบริษัทมหาชนซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑ ,๐๐๐ 
ล้านบาท หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า
สิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง โดย
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 4) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าสอง
บริษัท หรือบริษัทมหาชนที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 
๑,๐๐๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัท
มหาชนที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑ ,๐๐๐ ล้านบาท 
อย่างน้อยหนึ่งบริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งบริษัท 

 
 
 

(ค) เป็นหรือเคยเป็นผู ้ดำรงตำแหน่งผู ้บริหารของ
กิจการที่ให้บริการด้านการบัญชีแก่องค์กรต่าง ๆ มา
เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันเลือกตั้ง 

 
(ง) เป็นหรือเคยเป็นผู ้ดำรงตำแหน่งผู ้บริหารของ

กิจการที ่ให้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่
องค์กรต่าง ๆ มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปใีน
วันเลือกตั้ง 

(จ) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ ่งดำรงตำแหน่งผู ้บริหารสูงสุดหรือระดับรองของ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที ่ในงาน 
ที่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีมาเป็นเวลารวมกันไม่น้อย
กว่าห้าปี 

(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต ่ำกว่า  
รองศาสตราจารย ์ผ ู ้สอนว ิชาการบ ัญชีในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ทางราชการให้การรับรอง ซึ่งสอนเป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันเลือกตั้ง 

 
ทั้งนี้ กรณีคุณสมบัติตาม (ก) (ค) และ (ง) อาจนับ

ระยะเวลารวมกันในระหว่าง (ก) (ค) และ (ง) สำหรับ

ต้องเป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทร ัพย ์แห ่งประเทศไทย 
ไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนที่มีสินทรัพย์
รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่าสองบริษัท 
หรือบริษัทมหาชนที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐  
ล้านบาท อย่างน้อยหนึ่งบริษัท และบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่ง
บริษัทหรือบริษัทจำกัดที ่มีส ินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 
๑,๐๐๐ ล้านบาท อย่างน้อยสี ่บริษัทในวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 

(ค) เป็นหรือเคยเป็นผู ้ดำรงตำแหน่งผู ้บริหารของ
กิจการที่ให้บริการด้านการบัญชีแก่องค์กรต่าง ๆ มา
เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับ
เลือกตั้ง   

(ง) เป็นหรือเคยเป็นผู ้ดำรงตำแหน่งผู ้บริหารของ
กิจการที่ให ้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่
องค์กรต่าง ๆ มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปใีน
วันสมัครรับเลือกตั้ง 

(จ) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ ่งดำรงตำแหน่งผู ้บริหารสูงสุดหรือระดับรองของ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี แล้วแต่กรณี และซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในงาน 
ที่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีมาเป็นเวลารวมกันไม่น้อย
กว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต ่ำกว่า      
รองศาสตราจารย ์ผ ู ้สอนว ิชาการบ ัญชีในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ทางราชการให้การรับรองสภาวิชาชีพบัญชี
ร ับรองปริญญาซึ ่งสอนเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 
สิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ กรณีคุณสมบัติตาม (ก) (ค) และ (ง) (๒) อาจนับ
ระยะเวลารวมกันในระหว่าง (ก) (ค) และ (ง) สำหรับ
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 4) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่  
น้อยกว่ายี่สิบปีในวันเลือกตั้ง 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๔)  ไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งให้

พ้นจากสมาชิกภาพสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบญัชี 
หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตาม
กฎหมายอื่น  

  
(๕) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุด 

ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริต
ต่อหน้าที ่หรือกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ  

(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดี หรือกระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต  

(๘)  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู ้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     
หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง 

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่
น้อยกว่ายี่สิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งให้

พ้นจากสมาชิกภาพสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติผู ้สอบบัญชี พ.ศ. 
๒๕๐๕ หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบ
บัญชีตามกฎหมายอื่น 

(๕)  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุด 
ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต 

(๖)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริต
ต่อหน้าที ่หรือกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ 

(๗)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดี หรือกระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 

(๘)  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู ้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง 

คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้อ ๕  กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีไม่ต่ำกว่าระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาด้าน
กฎหมายไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
แล้วแต่กรณี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพในด้าน
นั้นเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันแต่งตั้ง 

(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) และ (๘) 

ข้อ ๕ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีไม่ต่ำกว่าระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาด้าน
กฎหมายไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
แล้วแต่กรณี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพในด้าน
นั้นเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันแต่งตั้ง 

(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ๕ (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) และ (๘) 
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 4) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
คุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีบัญชี 

ข้อ ๖ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีเป็นเวลา

รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันเลือกตั้ง  
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ (๓) (๔) (๕) (๖) 

(๗) และ (๘) 

ข้อ ๖ ๗ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีใน
วันสมัครรับเลือกตั้ง 

(๒) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีเป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ๕ (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) และ (๘) 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 

ข้อ ๗ เมื ่อต้องมีการเลือกตั ้ง ไม่ว ่าการเลือกตั้ง 
ทั่วไปหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างให้คณะกรรมการ 
จรรยาบรรณประกาศให้มีการเลือกตั้ง และกำหนดวัน
ประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้ประกาศ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน 

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งคณะกรรมการ 
อำนวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน
และกรรมการอื่นมีจำนวนรวมกันไม่เกินเจ็ดคน เพ่ือ 
ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้ 

 
คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั ้งต้องเป็นสมาชิก

สามัญไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ ่งเป็นผู ้ที ่จะปฏิบัติหน้าที ่ได้  
โดยไม่เสื ่อมเสียแก่ความยุต ิธรรม และต้องไม่เป็น
ผู ้สมัครรับเลือกตั ้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี หรือ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในการเลือกตั้งคราวนั้น 

ข้อ ๗ ๘ เมื ่อต้องมีการเลือกตั ้ง ไม่ว่าการเลือกตั้ง 
ทั่วไปหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างให้คณะกรรมการ 
จรรยาบรรณประกาศให้มีการเลือกตั้ง และกำหนดวัน
ประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้ประกาศ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน 

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการเลือกตั ้งขึ ้นคณะหนึ ่ง ประกอบด้วยประธาน 
และกรรมการอื ่นมีจำนวนรวมกันไม่เกินเจ็ดคนน้อยกว่า 
ห้าคน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ตามข้อบังคับนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั ้งต้องเป็นสมาชิก
สามัญไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ ่งเป็นผู ้ที ่จะปฏิบัติหน้าที ่ได้  
โดยไม่เสื ่อมเสียแก่ความยุติธรรม หรือกระทำการใด 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
และต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพ
บัญชีหรือกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในการเลือกตั้ง 
คราวนั้น 

ข้อ ๘ ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
ประกาศกำหนดวันเวลาการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร 
และให้ปิดประกาศหรือแจ้งให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ทราบโดยทั่วกัน 

ข ้อ ๘ ๙ ให ้ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
เลือกตั้งประกาศกำหนดวันเวลาการรับสมัคร สถานที่
ร ับสม ัคร และให ้ป ิดประกาศหร ือแจ ้งให ้สมาชิก 
สภาวิชาชีพบัญชีทราบโดยทั่วกัน 
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 4) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
ว ันเวลาการร ับสมัครต้องกำหนดไว้ไม ่น ้อยกว่า 

ห้าวันทำการ และวันสุดท้ายของการรับสมัครต้องมี
ระยะเวลาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การปิดประกาศหรือแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำ 
โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้ง
อาจใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดท่ีง่ายต่อการเข้าถึงก็ได้ 

ว ันเวลาการร ับสมัครต้องกำหนดไว ้ไม ่น ้อยกว่า 
ห้าวันทำการ และวันสุดท้ายของการรับสมัครต้องมี
ระยะเวลาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การปิดประกาศหรือแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำ 
โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้ง
อาจใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดที่ง่ายต่อการเข้าถึงก็ได้ 

ข้อ ๙ ผู ้ประสงค์สมัครรับเลือกตั ้งเป็นนายกสภา
วิชาชีพบัญชีหรือกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ยื่น 
ใบสมัครต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง  
ณ สถานที่ตามประกาศ  

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้งตามส่วนนี้ 
ประธานคณะกรรมการอำนวยการเล ือกต ั ้ งอาจ
มอบหมายให้กรรมการอำนวยการเลือกตั้งคนหนึ่งคนใด
ทำหน้าที่ในการรับสมัครและดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งแทนก็ได ้

ข้อ ๙ ๑๐ ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภา
วิชาชีพบัญชีหรือกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให ้ยื่น 
ใบสมัครต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง  
ณ สถานที่ตามประกาศ 

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้งตามส่วนนี้ 
ประธานคณะกรรมการอำนวยการเล ือกต ั ้ งอาจ
มอบหมายให้กรรมการอำนวยการเลือกตั้งคนหนึ่งคนใด
ทำหน้าที่ในการรับสมัครและดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๐ ให ้คณะกรรมการอำนวยการ เล ือกตั้ ง
ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานของผู้สมัคร 
ตามข้อ ๔ และข้อ ๖ ให้เสร็จสิ้นภายในสามวันทำการ
นับแต่วันปิดการรับสมัคร  

ในกรณีท ี ่พ ิจารณาถ ้าเห ็นว ่าผ ู ้สม ัครคนใดขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งให้สั ่งไม่รับสมัคร และแจ้งการไม่รับสมัครให้ 
ผู้นั้นทราบโดยเร็ว  

ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามวรรคสองต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณภายในสามวันทำการนับแต่
ว ันที ่ได้ร ับแจ้ง และให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
วินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันทำการ  

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๐ ๑๑ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานของผู้สมัคร
ตามข้อ ๔ ๕ และข้อ ๖ ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในสามห้า 
วันทำการนับแต่วันปิดการรับสมัคร 

ในกรณีท ี ่พ ิจารณาถ้าเห ็นว ่าผ ู ้สม ัครคนใดขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั ้งให้สั ่งไม่รับสมัคร และแจ้งการไม่รับสมัครให้ 
ผู้นั้นทราบโดยเร็ว 

ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามวรรคสองต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณภายในสามวันทำการนับแต่
วันที ่ได ้ร ับแจ้งและให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
วินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันทำการ 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๑ ในกรณีท ี ่ผ ู ้ สม ัครแสดงความประสงค์  
จะสม ัครเป ็นคณะ โดยสม ัครในตำแหน ่งนายก 
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีครบ
จำนวน และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของ 

ข้อ ๑๑ ๑๒ ในกรณีที ่ผู ้สมัครแสดงความประสงค์ 
จะสม ัครเป ็นคณะ  โดยสม ัครในตำแหน ่งนายก 
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีครบ
จำนวน และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของ 
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 4) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
แต่ละด้านครบทุกด้าน คณะกรรมการอำนวยการ
เลือกตั ้งจะกำหนดให้ผู ้สมัครทุกคนในคณะเดียวกัน 
มีหมายเลขเดียวกันในการเลือกตั้งก็ได้  

ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจัดให้มีหมายเลข
ของผู้สมัครโดยวิธีการที่เป็นธรรม 

แต่ละด้านครบทุกด้าน คณะกรรมการอำนวยการ
เลือกตั ้งจะกำหนดให้ผู ้สมัครทุกคนในคณะเดียวกัน 
มีหมายเลขเดียวกันในการเลือกตั้งก็ได้ 

ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจัดให้มีหมายเลข
ของผู้สมัครโดยวิธีการที่เป็นธรรม 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ดำเนินการเลือกตั้ งมีจำนวนตามความ
จำเป็นเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
ข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๒ ๑๓ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
แต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่ผู ้ดำเนินการเลือกตั ้งมีจำนวนตาม
ความจำเป็นเพ่ือดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๓ ในวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง ถ้ามีผู้สมัคร
เป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีเพียงคนเดียว หรือมีผู้สมัคร
เป็นกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีไม่เกินจำนวนที่กฎหมาย
กำหนด ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจะ
ขอมติที่ประชุมใหญ่เพื่อให้ความเห็นชอบแทนการลง 
คะแนนเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ๑๔ ในวันประชุมใหญ่เพื ่อเลือกตั ้ง ถ้ามี
ผู้สมัครเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีเพียงคนเดียว หรือมี
ผู้สมัครเป็นกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีไม่เกินจำนวนที่
กฎหมายกำหนด ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
เลือกตั้งหรือกรรมการอำนวยการเลือกตั้งที่ประธาน
มอบหมายจะขอมติที่ประชุมใหญ่เพื่อให้ความเห็นชอบ
แทนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๔  สมาชิกผู ้เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื ่อเลือกตั้ง 
ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิก พร้อมทั ้งบัตร
ประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื ่นใดที ่ทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ 

 
สมาชิกสามัญเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่ผู ้ดำเนินการเลือกตั้งตรวจสอบ
หลักฐาน หากเห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้มอบ
บัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น 

 
ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงหรือเป็นที่สงสัยว่าผู้มาใช้สิทธิมิใช่

เป็นผู ้มีส ิทธิเลือกตั ้ง ให้คณะกรรมการอำนวยการ
เลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบและทำบันทึกคำวินิจฉัยและเหตุผลไว้เป็นหลักฐา 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 
ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๔ ๑๕ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้ง
ต ้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิก พร้อมทั ้งบัตร
ประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื ่นใดที ่ทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายของ
บุคคลนั้นติดอยู ่

สมาชิกสามัญเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือน
นับถึงวันเลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่ผู ้ดำเนินการเลือกตั้ง
ตรวจสอบหลักฐาน หากเห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงให้มอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น 

ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงหรือเป็นที่สงสัยว่าผู้มาใช้สิทธิมิใช่
เป็นผู ้มีส ิทธิเลือกตั ้ง ให้คณะกรรมการอำนวยการ
เลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบและทำบันทึกคำวินิจฉัยและเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง       
ให้เป็นที่สุด 
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 4) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
ข้อ ๑๕  ก่อนเปิดการลงคะแนนเสียงเล ือกตั ้งให้

ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเปิดหีบบัตร
เลือกตั้งต่อหน้าผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อแสดงว่า 
ไม่มีบัตรเลือกตั้งหรือสิ่งใดในหีบบัตรเลือกตั้งแล้วผนึก
หีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๕ ๑๖ ก่อนเปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้
ประธานคณะกรรมการอำนวยการเล ือกต ั ้ ง หรือ
กรรมการอำนวยการเลือกตั ้งที ่ประธานมอบหมาย 
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
เพื ่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั ้งหรือสิ ่งใดในหีบบัตร
เลือกตั้งแล้วผนึกหีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๖ การลงคะแนนเส ียงเล ือกตั ้งให ้ใช ้ว ิธ ีทำ 
เครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตร
เลือกตั้งให้ตรงกับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งที ่ตน
ต้องการเลือก 

ข้อ๑๖ ๑๗ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีทำ
เครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตร
เลือกตั้งให้ตรงกับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งที ่ตน
ต้องการเลือก 

ข้อ ๑๗  เมื่อดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสร็จ
สิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตรวจนับ
คะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยเปิดเผย ณ สถานที่เลือกตั้ง 
จนเสร็จ  

ห้ามมิให้มีการเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเสียง
เลือกตั้ง  

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
เพ่ือนับคะแนนโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๑๗ ๑๘ เมื่อดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตรวจนับ
คะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยเปิดเผย ณ สถานที่เลือกตั้ง 
จนเสร็จ 

ห้ามมิให้มีการเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเสียง
เลือกตั้ง 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
เพ่ือนับคะแนนโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๑๘ ในการนับคะแนนให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
เลือกตั้งปฏิบัติ ดังนี้  

(๑)  ห้ามมิให้เทบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง  
(๒)  ให้เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ดำเนินการเลือกตั ้งหยิบบัตร

เลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งทีละบัตรแล้ววินิจฉัย
ว่าเป็นบัตรที่นับคะแนนได้หรือบัตรเสีย ถ้าเป็นบัตร 
ที่นับคะแนนได้ให้อ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัครใน
บัตรเลือกตั้งเพ่ือนับคะแนนทันที ถ้าเป็นบัตรเสียให้แยก
ไว้ต่างหาก ห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด  ๆ 

(๓)  การอ่านคะแนนให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 
อ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ปรากฏเครื่องหมาย
กากบาทในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งนั้นดัง ๆ
และชูให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งคนอื่น ผู้สมัคร 
ผู้แทนของผู้สมัคร หรือบุคคลอ่ืนซึ่งอยู่ ณ ที่นั้นได้เห็นด้วย  

ข ้อ  ๑๘  ๑๙ ในการน ับคะแนนให ้ เจ ้ าหน ้ าที่
ผู้ดำเนินการเลือกตั้งปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)  ห้ามมิให้เทบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๒)  ให้เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ดำเนินการเลือกตั ้งหยิบบัตร

เลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งทีละบัตรแล้ววินิจฉัย
ว่าเป็นบัตรที่นับคะแนนได้หรือบัตรเสีย ถ้าเป็นบัตร 
ที่นับคะแนนได้ให้อ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัครใน
บัตรเลือกตั้งเพ่ือนับคะแนนทันที ถ้าเป็นบัตรเสียให้แยก
ไว้ต่างหาก ห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ 

(๓) การอ่านคะแนนให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
อ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ปรากฏเครื่องหมาย
กากบาทในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งนั้นดัง ๆ
และชูให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งคนอื่น ผู้สมัคร 
ผู้แทนของผู้สมัคร หรือบุคคลอ่ืนซึ่งอยู่ ณ ที่นั้นได้เห็นด้วย 
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 4) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
(๔) เมื่ออ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัครตามข้อ (๓) 

แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ทำหน้าที่อ่าน
วางบัตรเลือกตั ้งลงในภาชนะที่จัดไว้สำหรับใส่บัตร
เลือกตั้งเพื่อการนับคะแนน โดยจัดไว้ให้เป็นระเบียบ
และระมัดระวังมิให้บัตรเลือกตั้งนั้นฉีกขาด ชำรุดหรือ
เลอะเลือน  

(๕) เมื่อหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง
หมดแล้ว ให้คว่ำหีบบัตรเลือกตั ้งต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ผู้สมัคร ผู้แทนของผู้สมัคร หรือ
บุคคลอื ่นซึ ่งอยู ่ ณ ที ่นั ้น เพื ่อแสดงว่าได้หยิบบัตร
เลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งหมดแล้วจึงหงายหีบ
บัตรเลือกตั้งไว้ตามเดิม 

(๔) เมื่ออ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัครตามข้อ (๓) 
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ทำหน้าที่อ่าน
วางบัตรเลือกตั ้งลงในภาชนะที่จัดไว้สำหรับใส่บัตร
เลือกตั้งเพื่อการนับคะแนน โดยจัดไว้ให้เป็นระเบียบ
และระมัดระวังมิให้บัตรเลือกตั้งนั้นฉีกขาด ชำรุดหรือ
เลอะเลือน 

(๕) เมื่อหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง
หมดแล้ว ให้คว่ำหีบบัตรเลือกตั ้งต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ผู้สมัคร ผู้แทนของผู้สมัคร หรือ
บุคคลอื ่นซึ ่งอยู่ ณ ที ่นั ้น เพื ่อแสดงว่าได้หยิบบัตร
เลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งหมดแล้วจึงหงายหีบ
บัตรเลือกตั้งไว้ตามเดิม  

ข้อ ๑๙  บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย  
(๑) บัตรที่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งไม่ได้มอบให้  
(๒) บัตรที่ทำเครื่องหมายนอกช่องทำเครื่องหมาย  
(๓) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมาย  
(๔) บัตรที่ปรากฏว่าได้พับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร  
(๕)  บัตรที ่มีเครื่องหมายหรือข้อความอื ่นนอกจาก

เครื่องหมายกากบาท  
(๖)  บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด  
(๗)  บัตรที่ทำเครื่องหมายเกินจำนวนผู้เลือกตั้งที่กำหนด  
บัตรดังกล่าวให้กรรมการอำนวยการเลือกตั้งสลักหลังว่า 

“เสีย”และต้องมีกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสองคน 
ลงลายมือชื่อกำกับไว้  

ในการนับคะแนน หากปรากฏว่ามีบัตรเสียให้แยก 
บัตรเสียออกไว้เป็นส่วนหนึ่ง และห้ามมิให้นับบัตรเสีย
เป็นคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด 

ข้อ ๑๙ ๒๐ บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรที่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งไม่ได้มอบให้ 
(๒) บัตรที่ทำเครื่องหมายนอกช่องทำเครื่องหมาย 
(๓) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมาย 
(๔) บัตรที่ปรากฏว่าได้พับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร 
(๕) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือข้อความอื ่นนอกจาก

เครื่องหมายกากบาท 
(๖) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด 
(๗) บัตรที่ทำเครื่องหมายเกินจำนวนผู้เลือกตั้งที่กำหนด 
บัตรดังกล่าวให้กรรมการอำนวยการเลือกตั้งสลักหลังว่า 

“เสีย”และต้องมีกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสองคน 
ลงลายมือชื่อกำกับไว้ 

ในการนับคะแนน หากปรากฏว่ามีบัตรเสียให้แยก
บัตรเสียออกไว้เป็นส่วนหนึ่ง และห้ามมิให้นับบัตรเสีย
เป็นคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด 

ข้อ ๒๐ ในกรณีบัตรเสียที่มีลักษณะตามข้อ ๑๙ (๒) (๕) 
หรือ (๖) ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียเฉพาะเครื่องหมายที่ทำนอก
ช่องทำเครื่องหมาย เครื่องหมายหรือข้อความอื่นนอกจาก
เครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายที่ไม่อาจทราบได้ว่า
ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด 

ข้อ ๒๐ ในกรณีบัตรเสียที่มีลักษณะตามข้อ ๑๙ (๒) (๕) 
หรือ (๖)ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียเฉพาะเครื่องหมายที่ทำนอก
ช่องทำเครื่องหมาย เครื่องหมายหรือข้อความอื่นนอกจาก
เครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายที่ไม่อาจทราบได้ว่า
ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด 
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 4) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีการโต้แย้งว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่ 

ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย 
 

 
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งให้

เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีการโต้แย้งว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่ 
ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั ้งหรือกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้งที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
มอบหมายเป็นผู้วินิจฉัย  

คำว ิน ิจฉ ัยตามวรรคหน ึ ่ ง ของคณะกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๒ ให ้คณะกรรมการอำนวยการเล ื อกตั้ ง
ประกาศผลของการน ับคะแนนเส ี ย ง เล ื อกตั้ ง  
ณ ที่เลือกตั ้งนั ้น  และให้จัดทำบัญชีรายชื ่อผู ้ได้รับ
เลือกตั้งเรียงลำดับคะแนนจากคะแนนมากที่สุดจนครบ
จำนวนที่กำหนดไว้  

ในกรณีที ่มีผู ้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั ้งเป็นนายก 
สภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเท่ากัน
ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจับสลาก
ระหว่างผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันโดยเปิดเผย 

ข้อ ๒๒ ให ้คณะกรรมการอำนวยการเล ื อกตั้ ง
ประกาศผลของการน ับคะแนนเส ี ย ง เล ื อกตั้ ง  
ณ ที ่เลือกตั ้งนั ้น และให้จัดทำบัญชีรายชื ่อผู ้ได้รับ
เลือกตั้งเรียงลำดับคะแนนจากคะแนนมากที่สุดจนครบ
จำนวนที่กำหนดไว้  

ในกรณีที ่มีผู ้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั ้งเป็นนายก 
สภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเท่ากัน 
ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั ้งหรือ
กรรมการอำนวยการเลือกตั้งที่ประธานมอบหมายจับ
สลากระหว่างผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันโดยเปิดเผย 

ข้อ ๒๓ เมื ่อนับคะแนนเสียงเลือกตั ้งเสร็จสิ ้นแล้ว 
 ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเก็บบัตรเลือกตั้ง 
ที่ใช้นับคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วใส่ซองปิดผนึกโดย 
ลงลายมือชื่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกำกับไว้
บนซอง และแยกเก็บบัตรเสียไว้ต่างหาก  

บัตรเลือกตั ้งและเอกสารอื ่นจะทำลายได้เมื ่อพ้น
ระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้งตามข้อ ๒๔ แล้วไม่น้อย
กว่าเก้าสิบวัน 

ข้อ ๒๓ เมื ่อนับคะแนนเสียงเลือกตั ้งเสร็จสิ ้นแล้ว           
ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเก็บบัตรเลือกตั้ง 
ที่ใช้นับคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วใส่ซองปิดผนึกโดย 
ลงลายมือชื่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกำกับไว้ 
บนซอง และแยกเก็บบัตรเสียไว้ต่างหาก  

บัตรเลือกตั ้งและเอกสารอื ่นจะทำลายได้เมื ่อพ้น
ระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้งตามข้อ ๒๔ แล้วไม่น้อย
กว่าเก้าสิบวัน 

ข้อ ๒๔ เม ื ่อคณะกรรมการอำนวยการเล ือกตั้ ง
ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ผู้ใดเห็นว่าการที่บุคคลใดได้รับการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ 
ให ้ม ีส ิทธ ิย ื ่ นคำร ้องค ัดค ้ านต ่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณภายในกำหนดสามวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่  

ข้อ ๒๔ เม ื ่อคณะกรรมการอำนวยการเล ือกตั้ ง
ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ผู้ใดเห็นว่าการที่บุคคลใดได้รับการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ 
ให ้ม ีส ิทธ ิย ื ่ นคำร ้องค ัดค ้ านต ่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณภายในกำหนดสามวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่  



 

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   หน้า 25 

ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 4) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
เมื่อได้รับคำร้องคัดค้านแล้วให้ดำเนินการพิจารณา 

โดยไม่ชักช้าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ให้เป็นที่สุด 

เมื่อได้รับคำร้องคัดค้านแล้วให้ดำเนินการพิจารณา
โดยไม่ชักช้าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๕  การเลือกตั ้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและ
กรรมการสภาว ิชาช ีพบ ัญช ีคราวแรกซ ึ ่ งย ั งไม ่มี
คณะกรรมการจรรยาบรรณนั้น ให้คณะกรรมการกำกับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีทำหน้าที่ตามข้อ ๗ โดย 
ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
เล ือกตั ้งจากสมาช ิกสามัญได ้ ให ้แต ่งต ั ้งบ ุคคลที่  
คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
เห ็นสมควร และให้คณะกรรมการกำกับดูแลการ
ประกอบว ิชาช ีพบ ัญช ีแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการเพ่ือ 
ทำหน้าที ่ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม และข้อ ๒๔ จาก
ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและทางด้านกฎหมาย
จำนวนสามคนด้วย 

ข้อ ๒๕  การเลือกตั ้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและ
กรรมการสภาว ิชาช ีพบ ัญช ีคราวแรกซ ึ ่ งย ั งไม ่มี
คณะกรรมการจรรยาบรรณนั้น ให้คณะกรรมการกำกับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีทำหน้าที่ตามข้อ ๗ โดย
ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
เล ือกตั ้งจากสมาช ิกสามัญได ้ ให ้แต ่งต ั ้งบ ุคคลที่
คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
เห ็นสมควร และให้คณะกรรมการกำกับดูแลการ
ประกอบว ิชาช ีพบ ัญช ีแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการเพ่ือ 
ทำหน้าที ่ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม และข้อ ๒๔ จาก
ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและทางด้านกฎหมาย
จำนวนสามคนด้วย 

 บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๒๕  ให้นำความในข้อ ๔ และข้อ ๖ ของข้อบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที ่ ๔) เรื ่อง คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับ
กับการเลือกตั้งนายกและกรรมการในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๓ หรือในคราวที่มีการเลื่อนการเลือกตั้งดังกล่าว 

 ข้อ ๒๖  ความในข้อ ๑๕ วรรคสองเก่ียวกับระยะเวลา
การเป็นสมาชิกสามัญตามข้อบังคับนี้ ไม่ให้นำมาใช้
บังคับกับการเลือกตั ้งนายกและกรรมการในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓ หรือในคราวที่มีการเลื่อนการเลือกตั้ง
ดังกล่าว 
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-ร่าง- 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธกีารเลือกตั้ง พ.ศ. .... 

  

โดยที ่เป ็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบ ัญชี  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๒๒ วรรคสาม และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๔) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  
“นายก” หมายความว่า นายกสภาวิชาชีพบัญชี  
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง

จากสมาชิกสามัญ  
“การประชุมใหญ่” หมายความว่า การประชุมใหญ่สามัญหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ  
“วิชาชีพบัญชี” หมายความว่า วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร 

ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการ
บัญชีด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 

“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งนายก และหรือกรรมการ  
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หมวด ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายก 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ 
 

  

ข้อ ๕ นายกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(๒) มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชี หรือดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกันในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือบริษัทมหาชน
ซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัคร 
รับเลือกตั้ง 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัคร  
รับเลือกตั้งโดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนที่มีสินทรัพย์รวม
ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
อย่างน้อยหนึ่งบริษัทและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งบริษัทหรือ  
บริษัทจำกัดท่ีมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท อย่างน้อยสี่บริษัทในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ค) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกิจการที่ให้บริการด้านการบัญชีแก่องค์กรต่าง ๆ  
มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง  

(ง) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกิจการที่ให้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
แก่องค์กรต่าง ๆ มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(จ) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหรือระดับรอง
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี แล้วแต่กรณี  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในงาน 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีมาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ผู ้สอนวิชาการบัญชี  
ในสถาบันอุดมศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองปริญญาซึ่งสอนเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัคร  
รับเลือกตั้ง 

ทั ้งนี้ กรณีคุณสมบัติตาม (๒) อาจนับระยะเวลารวมกันในระหว่าง (ก) (ค) และ (ง) สำหรับ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั ่งให้พ้นจากสมาชิกภาพสภาวิชาชีพบัญชี  

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕  
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(๕) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำ  
โดยทุจริต 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  หรือกระทำการใดซึ่งแสดง 
ให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษา

ด้านกฎหมายไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แล้วแต่กรณี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพในด้านนั้น
เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันแต่งตั้ง   

(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  
ข้อ ๗  กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง  
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 

 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๘ เม ื ่อต ้องมีการเลือกตั ้ง ไม ่ว ่าการเล ือกตั ้งท ั ่วไปหร ือเล ือกตั ้งแทนตำแหน่งที ่ว ่าง  
ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณประกาศให้มีการเลือกตั้ง และกำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง  
ทั้งนี้ ให้ประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน 

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ประธานและกรรมการอื่นมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ตามข้อบังคับนี้  

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้  
โดยไม่เสื่อมเสียแก่ความยุติธรรม หรือกระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต และ
ต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือกรรมการในการเลือกตั้งคราวนั้น 
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ข้อ ๙  ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเวลาการรับสมัคร สถานที่ 
รับสมัคร และให้ปิดประกาศหรือแจ้งให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทราบโดยทั่วกัน 

วันเวลาการรับสมัครต้องกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และวันสุดท้ายของการรับสมัคร  
ต้องมีระยะเวลาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การปิดประกาศหรือแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำโดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี 
รวมทั้งอาจใช้สื่ออ่ืนใดที่ง่ายต่อการเข้าถึงก็ได้  

ข้อ ๑๐ ผู ้ประสงค์สมัครร ับเล ือกตั ้งเป ็นนายกหรือกรรมการให้ย ื ่นใบสมัครต่อประธาน
คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ณ สถานที่ตามประกาศ  

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้งตามส่วนนี้ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 
อาจมอบหมายให้กรรมการอำนวยการเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดทำหน้าที่ในการรับสมัครและดำเนินการอื่นใด  
ที่เก่ียวกับการเลือกตั้งแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานของผู้สมัคร 
ตามข้อ ๕ และข้อ ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในห้าวันทำการนับแต่วันปิดการรับสมัคร  

ในกรณีที่พิจารณาถ้าเห็นว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้งให้สั่งไม่รับสมัคร และแจ้งการไม่รับสมัครให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว 

ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามวรรคสองต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณภายในสามวัน  
ทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้คณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันทำการ  

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที ่ผู ้สมัครแสดงความประสงค์จะสมัครเป็นคณะ โดยสมัครในตำแหน่งนายก 
กรรมการครบจำนวน และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านครบทุกด้าน คณะกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้งจะกำหนดให้ผู้สมัครทุกคนในคณะเดียวกันมีหมายเลขเดียวกันในการเลือกตั้งก็ได้ 

ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจัดให้มีหมายเลขของผู้สมัครโดยวิธีการที่เป็นธรรม 

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั ้งแต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่ผู ้ดำเนินการเลือกตั ้งมีจำนวน  
ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๔ ในวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง ถ้ามีผู ้สมัครเป็นนายกเพียงคนเดียว หรือมีผู ้สมัครเป็น
กรรมการไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งหรือกรรมการอำนวยการ
เลือกตั้งที่ประธานมอบหมายจะขอมติที่ประชุมใหญ่เพื่อให้ความเห็นชอบแทนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
ตามข้อบังคับนี้ก็ได ้

ข้อ ๑๕ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดง
ตนอื่นใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ 
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สมาชิกสามัญที่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือน
นับถึงวันเลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐาน หากเห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น 

ในกรณีที่มีผู ้ทักท้วงหรือเป็นที่สงสัยว่าผู้มาใช้สิทธิมิใช่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว  และแจ้งให้ผู ้นั ้นทราบและทำบันทึกคำวินิจฉัยและเหตุผล 
ไว้เป็นหลักฐาน 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๖ ก่อนเปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งหรือ
กรรมการอำนวยการเลือกตั ้งที ่ประธานมอบหมาย เปิดหีบบัตรเลือกตั ้งต่อหน้าผู ้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
เพ่ือแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งหรือสิ่งใดในหีบบัตรเลือกตั้งแล้วผนึกหีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๗  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมาย 
ในบัตรเลือกตั้งให้ตรงกับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนต้องการเลือก  

ข้อ ๑๘ เมื่อดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง  
ตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยเปิดเผย ณ สถานที่เลือกตั้งจนเสร็จ 

ห้ามมิให้มีการเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือนับคะแนนโดยไม่ชักช้า  
ข้อ ๑๙  ในการนับคะแนน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) ห้ามมิให้เทบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๒) ให้เจ้าหน้าที ่ผู ้ดำเนินการเลือกตั ้งหยิบบัตรเลือกตั ้งออกจากหีบบัตรเลือกตั ้งทีละบัตร  

แล้ววินิจฉัยว่าเป็นบัตรที่นับคะแนนได้หรือบัตรเสีย ถ้าเป็นบัตรที่นับคะแนนได้ให้อ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
ในบัตรเลือกตั ้งเพื ่อนับคะแนนทันที ถ้าเป็นบัตรเสียให้แยกไว้ต่างหากห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนน  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

(๓) การอ่านคะแนน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งอ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ปรากฏ 
เครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งนั้นดัง ๆ และชูให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งคนอ่ืน 
ผู้สมัคร ผู้แทนของผู้สมัคร หรือบุคคลอื่นซึ่งอยู่ ณ ที่นั้นได้เห็นด้วย 

(๔) เมื่ออ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัครตาม (๓) แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ทำหน้าที่
อ่านวางบัตรเลือกตั้งลงในภาชนะที่จัดไว้สำหรับใส่บัตรเลือกตั้งเพื่อการนับคะแนน โดยจัดไว้ให้เป็นระเบียบและ
ระมัดระวังมิให้บัตรเลือกตั้งนั้นฉีกขาด ชำรุดหรือเลอะเลือน 

(๕) เมื่อหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งหมดแล้ว ให้คว่ำหีบบัตรเลือกตั้ งต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ผู้สมัคร ผู้แทนของผู้สมัคร หรือบุคคลอื่นซึ่งอยู่ ณ ที่นั้น เพ่ือแสดงว่าได้หยิบบัตร
เลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งหมดแล้วจึงหงายหีบบัตรเลือกตั้งไว้ตามเดิม 
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ข้อ ๒๐ บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรที่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งไม่ได้มอบให้  
(๒) บัตรที่ทำเครื่องหมายนอกช่องทำเครื่องหมาย  
(๓)  บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมาย  
(๔)  บัตรที่ปรากฏว่าได้พับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร  
(๕) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือข้อความอ่ืนนอกจากเครื่องหมายกากบาท  
(๖) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด    
(๗)  บัตรที่ทำเครื่องหมายเกินจำนวนผู้เลือกตั้งที่กำหนด 
บัตรดังกล่าวให้กรรมการอำนวยการเลือกตั้งสลักหลังว่า “เสีย” และต้องมีกรรมการอำนวยการ

เลือกตั้งสองคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ 
ในการนับคะแนน หากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้เป็นส่วนหนึ่ง และห้ามมิให้นับ

บัตรเสียเป็นคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีการโต้แย้งว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเป็น  
ผู้วินิจฉัย 

คำวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั ้งประกาศผลของการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
ณ ที่เลือกตั้งนั้น และให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเรียงลำดับคะแนนจากคะแนนมากที่สุดจนครบจำนวน
ที่กำหนดไว้ 

ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นนายกหรือกรรมการเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้งหรือกรรมการอำนวยการเลือกตั้งที่ประธานมอบหมายจับสลากระหว่างผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง
เท่ากันโดยเปิดเผย  

ข้อ ๒๓ เมื่อนับคะแนนเสียงเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเก็บบัตร
เลือกตั้งที่ใช้นับคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วใส่ซองปิดผนึกโดยลงลายมือชื่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกำกับ
ไว้บนซอง และแยกเก็บบัตรเสียไว้ต่างหาก 

บัตรเลือกตั้งและเอกสารอื่นจะทำลายได้เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้งตามข้อ ๒๔ แล้ว 
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

ข้อ ๒๔ เมื่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
เป็นนายกหรือกรรมการผู้ใดเห็นว่าการที่บุคคลใดได้รับการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ ให้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้ าน 
ต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณภายในกำหนดสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่  

เมื่อได้รับคำร้องคัดค้านแล้ว ให้ดำเนินการพิจารณาโดยไม่ชักช้า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณให้เป็นที่สุด  
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๒๕ ให้นำความในข้อ ๔ และข้อ ๖ ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๔) เรื่อง คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งนายกและกรรมการในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๓ หรือในคราวที่มีการเลื่อนการเลือกตั้งดังกล่าว 

ข้อ ๒๖ ความในข้อ ๑๕ วรรคสองเกี่ยวกับระยะเวลาการเป็นสมาชิกสามัญตามข้อบังคับนี้ ไม่ให้
นำมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งนายกและกรรมการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ หรือในคราวที่มีการเลื่อนการเลือกตั้ง
ดังกล่าว 

ประกาศ ณ วันที่ .................................พ.ศ. ........ 
 

(.....................................................) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

----------------------------------- 

 

สมาชิกสามัญมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังนี้ 

นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ สมาชิกสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า ตามร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ  
สภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. ....  (ร่างข้อบังคับฯ) หมวด 2 ข้อ 8 วรรคสาม  
คุณสมบัติของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มข้อความ “หรือกระทำการใด 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต” นั้น ตนขอเสนอให้เพิ่มคำว่า “มีหลักฐานประจักษ์ชัด
โดยทั่วไป” เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนโดยปราศจากข้อสงสัย และลดการใช้ดุลยพินิจของผู้พิจารณา
คุณสมบัติ 

นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร สมาชิกสามัญ ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นการกระทำใดเป็นการกระทำ
ที่ไม่น่าไว้วางในความซื่อสัตย์สุจริตว่า สภาวิชาชีพบัญชีมีหลักเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่ประการใด 

การชี้แจง 

นายเจษฎา อนุจารี ได้ชี ้แจงว่า การเพิ่มข้อความ “มีหลักฐานประจักษ์ชัดโดยทั่วไป”ดังกล่าว 
จะดำเนินการไดห้ากเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมเห็นชอบ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะกำหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาว่า การกระทำใดเป็นการกระทำที่ไม่น่าไว้วางในความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้มีการปฏิบัติได้จริงอย่าง  
มีประสิทธิภาพภายหลังเมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว 
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นายชุติเทพ หิรัญรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า ตามร่างข้อบังคับฯ ข้อ 15 วรรคสอง 
กำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง “ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเลือกตั้ง” นั้น
เป็นการจำกัดสิทธิของสมาชิก จึงเสนอให้ตัดข้อความดังกล่าวออก เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสามัญทุกคนมีสิทธิ
เลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกันเช่นเดียวกันการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ให้สิทธิแก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี 
ขึ้นไปสามารถเลือกตั้งได้ทุกคน 

นายพจน์ อัศวสันติชัย สมาชิกสามัญ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับฯ ข้อ 5 ที่กำหนดให้
นายกต้องเป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง ว่า เพื่อให้การบริหารงานของ 
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นไปอย่างอิสระและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง จึงขอเสนอให้แก้ไขระยะเวลาการ
เป็นสมาชิกสามัญของนายกจาก 1 ปี เป็น 3 - 5 ปี 

การชี้แจง 

นายเจษฎา อนุจารี ได้ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ในการกำหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิกเพ่ือให้สมาชิก
ได้ทำความรู้จักและมีความผูกพันในวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความกังวลว่า หากกำหนดระยะเวลา
การเป็นสมาชิกสามัญนานอาจเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกในปี 2563 
และอาจไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ทั้งนี้ หากไม่มีการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะกระทบต่อบริหารจัดการ
การเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ วิชาชีพอ่ืน ๆ 
มีการกำหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิกเช่นเดียวกัน ดังนี้ 

สภาวิชาชีพอ่ืน ๆ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือได้รับใบอนุญาตของผู้สมัครกรรมการสภา 
สภาทนายความ ต้องได้รับใบอนุญาตทนายความ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 

สภาวิศวกร ต้องได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรไม่น้อยกว่า 10 ปี 
สภาสถาปนิก ต้องได้รับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกไม่น้อยกว่า 10 ปี 

สภาวิชาชีพอ่ืน ๆ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือได้รับใบอนุญาตของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
สภาทนายความ ต้องได้รับใบอนุญาตทนายความก่อนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน 

สภาวิศวกร เป็นสมาชิกสามัญก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของปีที่เลือกตั้ง 
สภาสถาปนิก เป็นสมาชิกสามัญก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน 

สัตวแพทยสภา เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ก่อนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน  

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมสามารถแก้ไขระยะเวลาการเป็นสมาชิกสามัญตามข้อเสนอของสมาชิกได้ 
หากได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสามัญส่วนใหญ่ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างรอบคอบ 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้สอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบังคับฯ ข้อ 5 (1) “นายกต้อง
เป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง” และข้อ 15 วรรคที่สอง “สมาชิกสามัญ 
ที่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเลือกตั้ง” ว่า เหตุใด
จึงมีการวิธีเขียนที่แตกต่างกัน  
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นอกจากนี้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 5 (2) (จ) ระบุว่า “เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหรือระดับรองของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
แล้วแต่กรณี ...” นั้น สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดกรอบเวลาการดำรงตำแหน่งที่กล่าวถึงหรือไม่ และมีการกำหนด
ลักษณะหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้านหรือไม่ประการใด 

การชี้แจง 

นายเจษฎา อนุจารี ได้ช ี ้แจงว่า ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสามัญของนายกหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจะนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจาก ณ วันลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ที่ประสงค์จะสมัคร
รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับฯ ส่วนสมาชิกสามัญที่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งจะนับถึง
วันเลือกตั้ง เนื่องจากในวันเลือกตั้งสมาชิกสามัญที่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติครบตาม
ข้อบังคับฯ ดังนั้น จึงมีรูปแบบการเขียนข้อความที่แตกต่างกัน ส่วนกรณีการพิจารณาว่าเป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหรือระดับรองของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีแล้วแต่กรณี ...” นั้น ในเบื้องต้นต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจะมีการพิจารณาตีความในรายละเอียดอีกครั้งเมื่อมีผู้มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวมาสมัครรับเลือกตั้ง 

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ สมาชิกสามัญ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างข้อบังคับฯ ข้อ 5 (2) (ข) “... 
และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งบริษัทหรือบริษัทจำกัดที่มีสินทรัพย์
รวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างน้อยสี่บริษัทในวันสมัครรับเลือกตั้ง” ซึ่งคำว่า “หรือ” อยู่ติดกับคำด้านหน้า 
(เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 103 - ตารางเปรียบเทียบ) ส่วนในวาระที่ 7 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของ
ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. .... ข้อ 6 (2) (ข) คุณสมบัติของประธานฯ ด้านการสอบบัญชี 
ระบุว่า “...และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งบริษัท หรือบริษัทจำกัดที่มี
สินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างน้อยสี่บริษัทในวันสมัครรับเลือกตั้ง” ซึ่งคำว่า “หรือ” เว้นวรรค
จากคำด้านหน้า (เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 131) โดยการเขียนคำว่า “หรือ” ของร่างข้อบังคับทั้งสอง
ฉบับมีความแตกต่างกัน ซึ่งตนมีความเข้าใจว่า การเขียนเว้นวรรคหรือเขียนติดกันจะสื่อความหมายทีแ่ตกต่างกัน 
จึงขอทราบเจตนารมณ์ของคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันดังกล่าว 

นอกจากนี้ ตามร่างข้อบังคับฯ บทเฉพาะกาล ข้อ 26 ได้อนุโลมไม่ให้นำความในข้อ 15 วรรคสอง 
“... สมาชิกสามัญที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้องเป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึง  
วันเลือกตั้ง ...” มาบังคับใช้กับการเลือกตั้งนายกและกรรมการในเดือนมิถุนายน 2563 หรือในคราวที่มีการเลื่อน
การเลือกตั้งดังกล่าว นั้น ตนมีความเห็นว่า ควรตัดบทเฉพาะกาลดังกล่าวออก เพ่ือให้สมาชิกท่ีจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเลือกตั้งในปี 2563 ซึ่งจะทำให้ไม่
เกิดปัญหาเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตัง้ครั้งถัดไป 
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การชี้แจง 

นายเจษฎา อนุจารี ได้ชี้แจงว่า ในทางกฎหมายการเขียนคำว่า “หรือ” แบบเว้นวรรคหรือติดกัน 
มีความหมายแตกต่างกัน โดยร่างข้อบังคับทั้งสองฉบับดังกล่าวคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ต้องการสื่อความหมายเหมือนกัน กล่าวคือ เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า
สิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทต่าง ๆ ในวันสมัครรับเลือกตั้งตามระยะเวลาดังนี้ 

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือ 
2) บริษัทมหาชนที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือ 
3) บริษัทมหาชนที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างน้อยหนึ่งบริษัทและบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งบริษัท หรือ 
4) บริษัทจำกัดท่ีมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างน้อยสี่บริษัท 

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ขอรับข้อสังเกตของสมาชิกไปพิจารณาดำเนินการต่อไป  

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับหลักการของร่างข้อบังคับฯ ในเบื้องต้น โดยจะจัดทำ
ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกในประเด็นที่สมาชิกได้เสนอเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
ได้หรือไม ่

นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ สมาชิกสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบังคับฯ ต้องดำเนินการพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ 

นายสุวรรณ ดำเนินทอง สมาชิกสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า ในการประชุมครั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชี
ได้บรรจุระเบียบวาระเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้มีการวินิจฉัย ศึกษา และ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว จึงเสนอให้มีการลงมติต่อร่างข้อบังคับฯ โดยขอให้สภาวิชาชีพบัญชีได้นำความเห็น
ของสมาชิกไปดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เพื ่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่อไป และขอให้ 
สภาวิชาชีพบัญชีเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถส่งความเห็นเพ่ิมเติมได้ ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงประเด็น
ที่มีนัยสำคัญเพ่ิมเติมอาจจัดการประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ สมาชิกสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการให้ออกเสียง  
ลงมติต่อร่างข้อบังคับฯ ในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกมีระยะเวลาในการศึกษาร่างข้อบังคับฯ ค่อนข้าง
กระชั้นชิด โดยควรเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกได้นำเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ และพิจารณาอย่างรอบคอบ  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการลดภาระของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดปัจจุบันในการนำเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวใหม่
อีกครั้ง 

นางพวงแก้ว เจริญสวรรค์ สมาชิกสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า ตามข้อบังคับฯ ได้กำหนดคุณวุฒิ
และคุณสมบัติต่าง ๆ ของนายก โดยต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึง 
วันสมัครรับเลือกตั้ง นั้น ตนเข้าใจในเจตนารมณ์ของสภาวิชาชีพบัญชีที่ต้องการให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความ
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เข้าใจในวิชาชีพบัญชีอย่างมาก ซ่ึงตนไม่ขัดข้องกับระยะเวลาตามที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าอาจปรับลด
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของนายกเหลือ 5 – 10 ปี ส่วนประเด็นระยะเวลาการเป็นสมาชิกสามัญของนายกต้อง
เป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นั ้น ตนมีความเห็นว่า เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างน้อยสำหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งควรเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่วิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ที่ประชุมอาจ
พิจารณาลงมติเลือกระยะเวลาการเป็นสมาชิกสามัญ 1 ปี หรือ 3 ปี หรือ 5 ปี ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมมีการ
ลงมติในวาระนี ้

นายสมชาติ ฉัตรชัยดำรง สมาชิกสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสามัญ 1 ปี 
เป็นระยะเวลาที่น้อยมาก เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีตั้งแต่เริ่มต้น จึงขอ
เสนอให้แก้ไขเป็น 5 ปี 

การชี้แจง 

นายเจษฎา อนุจารี ได้ชี้แจงว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับฯ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากสมาชิก โดยการเผยแพร่ร่างข้อบังคับฯ บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีแทนการจัดส่งร่างข้อบังคับฯ 
ให้แก่สมาชิกโดยตรง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ เผยแพร่ 
ร่างข้อบังคับฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ให้สมาชิกทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดร่างข้อบังคับฯ ได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งนับว่าสภาวิชาชีพ
บัญชีได้ดำเนินการตามขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม  
ที่ประชุมอาจให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์เพ่ิมเติมหรือให้มีการลงมติในการประชุมครั้งนี้ได้ตามมติเสียงข้างมาก
ของที่ประชุม ซึ่งตนเห็นว่าที่ประชุมสามารถลงมติในการประชุมครั้งนี้ได้ 

ภายหลังจบการอภิปรายแล้ว ประธานได้กล่าวสรุปว่า ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับฯ 
หลายประการ ได้แก่ คำนิยามของความซื่อสัตย์สุจริต ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสามัญ และคุณสมบัติด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การดำเนินการประชุมต่อไปได ้จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายก
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง  
พ.ศ. .... และไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ   
ซึ่งสมาชิกสามัญในที่ประชุมได้มติเห็นชอบ 218 คน (ร้อยละ 59.57) ไม่เห็นด้วย 144 คน (ร้อยละ 39.34) และ
งดออกเสียง 4 คน (ร้อยละ 1.09) จึงสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยร่างข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ด้วยเสียงข้างมาก  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายก
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้ง พ.ศ. .... ด้วยเสียงข้างมาก 
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วาระที่ 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม การเลือกตั ้งหรือการแต่งตั ้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจาก
ตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 
อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 
พ.ศ. .... 

กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของ
ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. ....  (ร่างข้อบังคับฯ) ดังรายละเอียดปรากฏอยู ่ในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้าที่ 119 - 134 

นายเจษฎา อนุจารี ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง  
การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 
อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. .... ดังนี้ 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(คณะอนุกรรมการฯ) เพื่อดำเนินการพิจารณาทบทวน ยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ข้อกำหนด 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีให้มีความเหมาะสม โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับที่ 5) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจาก
ตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอ่ืน
ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 16) 
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของ
ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที ่และการดำเนินการอื ่นของ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  2) พ.ศ. 2550 เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ
ของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนให้กรรมการ
วิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านดำรงตำแหน่งเกินสองวาระได้ โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไข ดังนี้ 

1. หลักการ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของประธานคณะกรรมการ และกรรมการวิชาชีพบัญชีของ 
แต่ละด้านที่มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 5) เรื ่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมกา ร
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที ่และการดำเนินการอื ่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 16) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ
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วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2550 ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2. เหตุผล โดยที่ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน สมควร
ให้มีการปรับปรุงในเรื่องคุณสมบัติของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ตลอดจนให้กรรมการ
วิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านดำรงตำแหน่งเกินสองวาระได้ เพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพบัญชี จึงจำเป็นต้องออก
ข้อบังคับนี ้

3. เปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเลือกตั้ง
หรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชี
ของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. ....   
ฉบับเดิมและฉบับแก้ไขใหม่ ดังนี้ 

ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 5, 16) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง 
การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ 
และการดำเนินการอื ่นของคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีแต่ละด้านให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา 

๓๐ และมาตรา ๓๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชี จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ
วิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน การเลือกตั ้งหรือการ
แต่งตั ้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง 
อ ำน าจหน ้ า ท ี ่ แ ล ะ ก า รด ำ เ น ิ น ก า ร อ ื ่ น ข อ ง
คณะกรรมการว ิชาช ีพบ ัญชี ของแต ่ละด ้านให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา 
๓๐ และมาตรา ๓๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชี จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี ้เร ียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (ฉบับที่๕) เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การ
พ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือ
กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านอำนาจหน้าที่และ
การดำเนินการอื ่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
แต่ละด้าน พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี ้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (ฉบับที่ ๕ ฉบับที่๑๖) เรื่อง ว่าด้วยคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม การเลือกตั ้งหรือการแต่งตั้ง 
การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธาน
คณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละ
ด ้านอำนาจหน ้าท ี ่และการดำเน ินการอ ื ่นของ
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 5, 16) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี ้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี (ฉบับที ่ ๑๖) เรื ่อง คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม การเลือกตั ้งหรือการแต่งตั ้ง การดำรง
ตำแหน ่ ง  การพ ้นจากตำแหน ่ งของประธาน
คณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
อ ำน าจหน ้ า ท ี ่ แ ล ะก า รด ำ เ น ิ น ก า รอ ื ่ น ข อ ง
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐” 

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. 
๒๕๔๗ ๒๕๕๐ ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี ้ให้ใช้บ ังคับตั ้งแต่ว ันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี ้ ให ้ใช ้บ ังคับตั ้งแต่ว ันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  
(๑) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที ่ ๕) เรื ่อง 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการ
แต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของ
ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชี  
แต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. ๒๕๔๗  

(๒) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๖) เรื่อง 
ค ุณสมบ ัต ิและล ักษณะต ้องห ้าม การเล ือกตั้ ง 
หรือการแต่งตั ้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจาก
ตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ
ว ิชาช ีพบัญช ีแต ่ละด้าน อำนาจหน้าที ่และการ
ดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละ
ด้าน (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้
 
 
“คณะกรรมการว ิ ช าช ี พบ ัญช ี แต ่ ละด ้ าน ” 

หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  
“การประชุมใหญ่” หมายความว่า การประชุมใหญ่

สามัญหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ 

ข้อ ๓ ๔ ในข้อบังคับนี้  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบัญชี 
“คณะกรรมการว ิชาช ีพบ ัญชีของแต ่ละด้าน” 

หมายความว่า คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละ
ด้านตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗  

“การประชุมใหญ่” หมายความว่า การประชุมใหญ่
สามัญหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ  
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 5, 16) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในข้อ ๓ แห่งข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๕) เรื ่อง คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห ้าม การเล ือกตั ้งหร ือการแต ่งตั้ ง  
การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธาน
คณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน
อำน าจหน ้ า ท ี ่ แ ล ะก า รด ำ เ น ิ น ก า รอ ื ่ น ข อ ง
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบัญชี 
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 

มีประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีและกรรมการ
วิชาชีพบัญชีรวมกันอย่างน้อยคณะละเก้าคนแต่  
ไม่เกินสิบห้าคน เว้นแต่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชีจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ให้ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่ 
และกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านให้มาจากการ
เสนอชื ่อของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
ในด้านนั้น โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีต้อง
ให้ความเห็นชอบด้วย 

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
แต่ละด้าน ให้นำข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับ
การเลือกตั ้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔ ๕ ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละ
ด้านมีประธานคณะกรรมการว ิชาช ีพบัญช ีและ
กรรมการวิชาชีพบัญชีรวมกันอย่างน้อยคณะละเก้า
เจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน เว้นแต่คณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชีจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ให้ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละ
ด้านมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญในที่ประชุม
ใหญ่ และกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านให้มา
จากการเสนอชื่อของประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บ ัญช ี ในด ้ านน ั ้ น โดยได ้ ร ับความเห ็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีต้องให้ความเห็นชอบด้วย 

การเลือกตั ้งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
ของแต่ละด้าน ให้นำข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
เกี ่ยวกับการเลือกตั ้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 
ข้อ ๕ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละ

ด้านต้องมีค ุณสมบัต ิและไม่ม ีล ักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
 
(๒) ในวันเลือกตั ้งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ 

ที่สอดคล้องกับงานแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๕ ๖ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของ 
แต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีใน
วันสมัครรับเลือกตั้ง 
(๒) ในวันเลือกตั ้งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ 

ที่สอดคล้องกับงานแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 
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ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 5, 16) (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับใหม่ 
คุณสมบัติของประธานฯ ด้านการทำบัญชี และด้านการบัญชีบริหาร 

(ก) ด้านการทำบัญชีและด้านการบัญชีบริหาร 
เป็นหรือเคยเป็นผู ้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือ 

ฝ่ายการบัญชี หรือดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวใน
บริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือรัฐวิสาหกิจ
มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี โดยต้องเป็นหรือ
เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชี
หรือดำรงตำแหน่งที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่น ซึ ่งมีหน้าที่  
เช่นเดียว กับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
หรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 
๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

(ก) ด้านการทำบัญชีและด้านการบัญชีบริหาร 
เป็นหรือเคยเป็นผู ้อำนวยการฝ่ายการเง ินหรือ 

ฝ่ายการบัญชี หรือดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว 
ในบร ิษ ัทจำก ัด หร ือบร ิษ ัทมหาชนจำก ัด หรือ
รัฐวิสาหกิจมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวัน
สม ัครร ับ เล ือกต ั ้ ง  โดยต ้องเป ็นหร ือเคย เป็น
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชีหรือดำรง
ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับ  
ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือบริษัทมหาชน
จำกัดซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑ ,๐๐๐ ล้านบาท 
เป็นเวลารวมกันไม่น ้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 

คุณสมบัติของประธานฯ ด้านการสอบบัญชี 

(ข) ด้านการสอบบัญชี 

เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี โดยต้องเป็นหรือเคยเป็น
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองบริษัท 
หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 
๑,๐๐๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัท
มหาชนจำกัดที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้าน
บาท อย่างน้อยหนึ่งบริษัท และบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่ง
บริษัท เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

 

(ข) ด้านการสอบบัญชี 

เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง  
โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเง ินของ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่
มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ไม่น้อย
กว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีสินทรัพย์
รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท อย่างน้อยหนึ่งบริษัท 
และบริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหลักทร ัพย ์แห่ง
ประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งบริษัท หรือบริษัทจำกัดที่
มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท อย่างน้อย
สี่บริษัท เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัคร
รับเลือกตั้ง 
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คุณสมบัติของประธานฯ ด้านการวางระบบบัญชี 

(ค) ด้านการวางระบบบัญชี 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการวางระบบ

บัญชีในกิจการที่ให้บริการวางระบบบัญชีแก่องค์การ
ต่าง ๆ มาเป ็นเวลารวมกันไม่น ้อยกว ่าส ิบห้าปี  
โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ
กิจการดังกล่าวด้วยเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
หรือ 

(ค) ด้านการวางระบบบัญชี 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการ

วางระบบบัญชีในกิจการที่ให้บริการวางระบบบัญชี  
แก่องค์การกิจการต่าง ๆ มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อย
กว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง โดยต้องเป็นหรือ
เคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกิจการดังกล่าว
ด้วยเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือ
ฝ่ายการบัญชี หรือดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวใน
บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือรัฐวิสาหกิจ
มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี โดยต้องเป็นหรือ
เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชี
หรือดำรงตำแหน่งที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่น ซึ ่งมีหน้าที่
เช่นเดียวกับผู ้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/
หรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 
๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
หรือ 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต่ำกว่า 
รองศาสตราจารย ์ผ ู ้สอนว ิชาการบ ัญชีใสถาบัน
อุดมศึกษาที่ทางราชการและสภาวิชาชีพบัญชีให้การ
รับรองซึ่งมีระยะเวลาสอนรวมกันไม่น้อยกว่าสิบหา้ปี
โดยต้องเคยสอนวิชาการวางระบบบัญชีเป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

 
การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒)

และ (๓) ให้นับรวมกันได้ แต่เมื ่อรวมกันแล้วต้อง 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือ
ฝ่ายการบัญชี หรือดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวใน
บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือรัฐวิสาหกิจ
มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับ
เลือกตั้ง โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่าย
การเงินหรือฝ่ายการบัญชีหรือดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื ่น ซึ ่งมีหน้าที ่เช ่นเดียวกับผู ้ดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและ/หร ือบร ิษ ัทมหาชนจำกัดซ ึ ่งมี
สินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือ 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต่ำกว่า 
รอ งศ าสตร า จ า ร ย ์ ผ ู ้ ส อน ว ิ ช า ก า รบ ั ญ ช ี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการและสภาวิชาชีพบัญชี
ให้การรับรองปริญญาซึ่งมีระยะเวลาสอนเป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้งโดย
ต้องเคยสอนวิชาการวางระบบบัญชีเป็นเวลารวมกัน
ไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) 
และ (๓) ให้นับรวมกันได้ แต่เมื ่อรวมกันแล้วต้อง 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
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คุณสมบัติของประธานฯ ด้านการบัญชีภาษีอากร 

(ง) ด้านการบัญชีภาษีอากร 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการ 

ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรในกิจการที ่ให้บริการ 
ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่องค์การต่าง ๆ มาเป็น
เวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีโดยต้องเป็นหรือเคย
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกิจการดังกล่าวด้วย
เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 

 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด หรือระดับรองของ 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ภาษีอากร แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที ่ในงาน 
ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรมาเป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี    

การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) และ 
(๒) ให้นับรวมกันได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อย
กว่าสิบห้าปี 

(ง) ด้านการบัญชีภาษีอากร 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการ 

ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรในกิจการที ่ให้บริการ 
ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่องค์กรกิจการต่าง ๆ 
มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับ
เลือกตั ้งโดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู ้ดำรงตำแหน่ง
ผู ้บริหารของกิจการดังกล่าวด้วยเป็นเวลารวมกัน 
ไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด หรือระดับรองของ 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ภาษีอากร แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที ่ในงาน 
ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรมาเป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) และ 
(๒) ให้นับรวมกันได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อย
กว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง   

คุณสมบัติของประธานฯ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 

(จ) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต่ำกว่า 

รอ งศ าสตร าจ า ร ย ์ ผ ู ้ ส อน ว ิ ช า ก า รบ ั ญ ช ี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการและสภาวิชาชีพบัญชี
ให้การรับรองซึ่งมีระยะเวลาสอนรวมกันไม่น้อยกว่า
สิบห้าปี หรือ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหรือระดับรองของ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชีแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบัญชีมาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
หรือ 

 

(จ) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต่ำกว่า 

รอ งศ าสตร า จ า ร ย ์ ผ ู ้ ส อน ว ิ ช า ก า รบ ั ญ ช ี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการและสภาวิชาชีพบัญชี
ให้การรับรองปริญญาซึ่งมีระยะเวลาสอนเป็นเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหรือระดับรองของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชีมาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี  
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือ 
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(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

ของคณะที่สอนเกี ่ยวกับวิชาชีพบัญชี หรือผู ้ดำรง
ตำแหน่งผู ้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการและสภาวิชาชีพบัญชี
ให้การรับรองซึ่งมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

 
การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) 

และ (๓) ให้นับรวมกันได้ แต่เมื ่อรวมกันแล้วต้อง 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด 
ของคณะที่สอนเกี ่ยวกับวิชาชีพบัญชี หรือผู ้ดำรง
ตำแหน่งผู ้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการและสภาวิชาชีพบัญชี
ให้การรับรองปริญญาซึ่งมีระยะเวลารวมกันไม่น้อย
กว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) 
และ (๓) ให้นับรวมกันได้ แต่เมื ่อรวมกันแล้วต้อง 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง   

ลักษณะต้องห้ามของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่ง
ให้พ้นจากสมาชิกภาพสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราช 
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือถูกเพิกถอน
ใบอน ุญาตตามพระราชบ ัญญ ัต ิ ผ ู ้ ส อบบ ัญชี   
พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 
เป็นผู้สอบบัญชีตามกฎหมายอื่น 

(๔) ไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่ง
ให้พ้นจากสมาชิกภาพสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราช 
บัญญัติกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ  
ผู ้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือถูกเพิกถอนการให้
ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามกฎหมายอื่น 

(๕) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุด 
ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต 

(๕) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุด 
ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำการทุจริตหรือประพฤติ  
มิชอบในวงราชการ 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำการทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบในวงราชการ 

(๗) ไม ่เป ็นผ ู ้ม ีความประพฤติเส ื ่อมเส ีย หรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทำการใดซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 

(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดี หรือกระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง 
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 

ข้อ ๖  กรรมการว ิชาช ีพบัญชีแต ่ละด้านต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
(๒)  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีเป็นเวลา

รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันเลือกตั้ง 
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๓) (๔) (๕) 

(๖) (๗) และ (๘) 

ข้อ ๖ ๗ กรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
(๒)  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีเป็นเวลา

รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันเลือกตั้ง 
(๓)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ๖ (๓) (๔) (๕) 

(๖) (๗) และ (๘) 
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการ 
ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งอีกได้ 
แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได ้

ข้อ ๗ ๘ ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละ
ด้านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งอีกได้ 
เว ้นแต่ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ีของ 
แต่ละด้านจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได ้

ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านและ
กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านพ้นจากตำแหน่ง 
ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ 

หรือข้อ ๖ 
(๔) สมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองร้อยเสียงให้ออกจากตำแหน่ง 
ด้วยเหตุเป ็นผ ู ้กระทำการอันเป็นการเส ื ่อมเสีย 
แห่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

ข้อ ๘ ๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน
และกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านพ้นจาก
ตำแหน่งด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ 

๖ หรือข้อ ๖ ๗  
(๔) สมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองร้อยเสียงให้ออกจากตำแหน่ง 
ด้วยเหตุเป ็นผ ู ้กระทำการอันเป ็นการเสื ่อมเสีย 
แห่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่น 
ในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั ้นและการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม 

ข้อ ๙ ๑๐ ให ้คณะกรรมการว ิชาช ีพบัญชี ของ 
แต่ละด้านมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่น 
ในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั ้นและการ 
ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม 
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(๒) ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี 

ในด้านนั้น 
(๓) ส ่งเสร ิมและสร ้างมาตรฐานการประกอบ

วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
(๔) ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้าง

ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐก ิจของ
ประเทศ 

(๕) ประสานการทำงานกับวิชาชีพบัญชีด้านอ่ืน 
และองค ์ กรว ิ ช าช ีพอ ื ่ นและประสานงานกับ
ต่างประเทศหรือองค์กรอื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่ง
การประกอบวิชาชีพ ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพ
บัญชี 

(๖) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั้น
ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี  

(๗) กระทำการอื่นใดตามที่มติที่ประชุมใหญ่หรือ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 

(๒) ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี 
ในด้านนั้น 

(๓) ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
บัญชีแต่ละด้าน 

(๔) ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั ้งเสนอแนะการ
สร้างประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี 
เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

(๕) ประสานการทำงานกับวิชาชีพบัญชีด้านอ่ืน 
และองค ์ กรว ิ ช าช ีพอ ื ่ นและประสานงานกั บ
ต่างประเทศหรือองค์กรอื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่ง
การประกอบวิชาชีพ ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพ
บัญชี 

(๖) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั้น
ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพต่อ
สภาวิชาชีพบัญชี  

(๗) กระทำการอื่นใดตามที่มติที่ประชุมใหญ่หรือ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่มีปัญหาการแปลความเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้ให้คณะกรรมการเป็น 
ผู้วินิจฉัยและถือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็น
ที่สุด 

ข้อ ๑๐ ๑๑ ในกรณีท ี ่ม ีป ัญหาการแปลความ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
เว ้ นแต่ ก า ร ว ิ น ิ จ ฉ ั ยค ุณสมบ ั ต ิ ข อ งป ร ะธ าน
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ว ิ ช า ช ี พ บ ั ญ ช ี แ ต ่ ล ะ ด ้ า น ที่
คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้วินิจฉัยไว้แล้ว
และถือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด 

 ข้อ ๑๒ ให ้ นำความในข ้ อ  ๕  ของข ้ อบ ั ง คั บ 
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๕) เรื ่อง คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม การเล ือกตั ้งหร ือการแต ่งตั้ ง  
การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธาน
คณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
อ ำน าจหน ้ า ท ี ่ แ ล ะ ก า รด ำ เ น ิ น ก า ร อ ื ่ น ข อ ง
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 
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๑๖) เร ื ่ อง  ค ุณสมบ ัต ิ และล ักษณะต ้ องห ้ าม  
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งการดำรงตำแหน่ง การพ้น
จากตำแหน ่งของประธานคณะกรรมการหรือ
กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และ
การดำเนินการอื ่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
แต่ละด้าน (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้
บังคับกับการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีของแต่ละด้านในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ หรือ 
ในคราวที่มีการเลื่อนการเลือกตั้งดังกล่าว 

 
-ร่าง- 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง  

การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 
อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. .... 

_________________ 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรง

ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่
และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ
วิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 
พ.ศ. ....”  

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๕) เรื ่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเลือกตั้ง 
หรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชี 
แต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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(๒) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๖) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือ
การแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
อำนาจหน้าที ่และการดำเนินการอื ่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพิ ่มเติมครั ้งที ่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของ 

แต่ละด้านตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  
“การประชุมใหญ่” หมายความว่า การประชุมใหญ่สามัญหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ  

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านมีประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีและ
กรรมการวิชาชีพบัญชีรวมกันอย่างน้อยคณะละเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนด 
เป็นอย่างอ่ืน 

ให้ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านมาจากการเลือกตั ้งของสมาชิกสามัญ 
ในที่ประชุมใหญ่ และกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านให้มาจากการเสนอชื่อของประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีในด้านนั้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ให้นำข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(๒) มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับงานแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด้านการทำบัญชีและด้านการบัญชีบริหาร 
เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชี หรือดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกันในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑ ,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเวลารวมกัน 
ไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ข) ด้านการสอบบัญชี 
เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง  

โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัด 
ที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 
๑,๐๐๐ ล้านบาท อย่างน้อยหนึ่งบริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 
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หนึ่งบริษัท หรือบริษัทจำกัดที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑ ,๐๐๐ ล้านบาท อย่างน้อยสี่บริษัท เป็นเวลารวมกัน 
ไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง   

(ค) ด้านการวางระบบบัญชี 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานให้บริการวางระบบบัญชีในกิจการที่ให้บริการวางระบบบัญชี 

แก่กิจการต่าง ๆ มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารของกิจการดังกล่าวด้วยเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชี หรือดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่อ  
อย่างอื ่นซึ ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกันในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือรัฐวิสาหกิจ มาแล้วรวมกัน 
ไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑ ,๐๐๐ ล้านบาท 
เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือ  

(๓) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต ่ำกว่ารองศาสตราจารย์ผ ู ้สอนวิชาการบัญชีใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองปริญญา ซึ่งสอนเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัคร 
รับเลือกตั้ง โดยต้องเคยสอนวิชาการวางระบบบัญชีเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้นับรวมกันได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ว  
ต้องไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ง)  ด้านการบัญชีภาษีอากร 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรในกิจการที่ให้บริการ  

ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่กิจการต่าง ๆ มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง โดยต้อง
เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกิจการดังกล่าวด้วยเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัคร  
รับเลือกตั้ง หรือ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด หรือระดับ
รองของส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากร แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่ในงาน  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรมาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) ให้นับรวมกันได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อย
กว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(จ) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี   
(๑) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต ่ำกว่ารองศาสตราจารย์ผ ู ้สอนวิชาการบัญชีใน

สถาบันอุดมศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองปริญญา ซึ่งสอนเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัคร 
รับเลือกตั้ง หรือ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหรือระดับรอง
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชีมาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือ 
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(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของคณะที่สอนเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งผู ้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที ่สภาวิชาชีพบัญชีร ับรอง ปริญญา  
ซึ่งมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้นับรวมกันได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ว  
ต้องไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั ่งให้พ้นจากสมาชิกภาพสภาวิชาชีพบัญชี  

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรอืถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕  
(๕) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  เพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทำการใดซึ่งแสดง  

ให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

ข้อ ๗ กรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 

(๒) ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันเลือกตั้ง 

(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 

ข้อ ๘ ให้กรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการ 
ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งอีกได้ เว้นแต่ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 
จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 
และกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ 

(๔) สมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองร้อยเสียงให้ออกจาก
ตำแหน่ง ด้วยเหตุเป็นผู้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียแห่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั ้นและ  

การประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม 

(๒) ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั้น 
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(๓) ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 

(๔) ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้างประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(๕) ประสานการทำงานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื ่น และองค์กรวิชาชีพอื ่นและประสานงานกับ
ต่างประเทศหรือองค์กรอื่นใด เพ่ือเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี 

(๖) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั้นในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี 

(๗) กระทำการอื่นใดตามที่มติที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ เว้นแต่การวินิจฉัย
คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้วินิจฉัย 
ไว้แล้ว 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๑๒  ให้นำความในข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๕) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือ
กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๖) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที ่และการดำเนินการอื ่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับกับการเลือกตั ้งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของ 
แต่ละด้านในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ หรือในคราวที่มีการเลื่อนการเลือกตั้งดังกล่าว 

 
ประกาศ ณ วันที่  .................................พ.ศ. ........ 

 
 

(......................................................) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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สมาชิกสามัญมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังนี้ 

นายชุติเทพ หิรัญรักษ์ ได้สอบถามเกี ่ยวกับคุณสมบัติของประธานคณกรรมการวิชาชีพบัญชี  
ด้านการสอบบัญชีว่า ตามร่างข้อบังคับฯ ข้อ 6 (2) (ข) ด้านการสอบบัญชี ระบุว่า “...โดยต้องเป็นหรือเคยเป็น
ผ ู ้สอบบัญชีร ับอนุญาตในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต ่องบการเง ินของบร ิษ ัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 
1,000 ล้านบาท ไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 
อย่างน้อยหนึ่งบริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งบริษัท หรือบริษัท
จำกัดที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างน้อยสี่บริษัท เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัคร
รับเลือกตั้ง” นั้น คำว่า “หรือ” เว้นวรรคจากคำด้านข้างทั้งหมด โดยเป็นการแยกพิจารณาบริษัทต่าง ๆ เป็น 
แต่ละกรณีหรือไม ่

การชี้แจง 

นายเจษฎา อนุจารี ได้ชี้แจงว่า คำว่า “หรือ” ในร่างข้อบังคับดังกล่าวเป็นการเขียนแบบเว้นวรรค
ทั้งหมด โดยให้แยกนับระยะเวลาการตรวจสอบบริษัทเหล่านั้นทั้งหมด 

ที่ประชุมได้พิจารณา และไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการ 
จึงขอให้ที ่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ
วิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน 
พ.ศ. ....  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้ง
หรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ
วิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของ
แต่ละด้าน พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 135 - 138 
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ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี เสนอ 
ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. .... (ร่างข้อบังคับฯ) ว่า 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี (คณะอนุกรรมการฯ) ได้เสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
พิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการประเภทอื่น ๆ ตามข้อ 7 (6) 
เนื่องจากการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบางประเภทไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ แต่บางประเภทอาจ  
มีการทดสอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการในแต่ละกิจกรรมของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ 
เป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี จึงมีความเห็นว่า การพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องประเภทอ่ืน ๆ กรณีต้องผ่านการทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 7 (6) เดิม ส่วนการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ต้องผ่านการทดสอบให้กำหนดข้อขึ้นใหม่ โดยให้เพิ่มเติม (7) ในข้อ 7 “พัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ประเภทอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด” โดยสรุปสาระสำคัญของร่างข้อบังคับดังกล่าว
ดังต่อไปนี้ 

1. หลักการ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2559 ให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

2. เหตุผล โดยที่ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน สมควรให้
มีการปรับปรุงในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการประเภทอื่น ๆ เนื่องจาก
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบางประเภทไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ แต่บางประเภทอาจมีการทดสอบ 
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการในแต่ละกิจกรรมของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสามารถดำเนินการได้ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

3. เปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ดังนี้ 

ข้อบังคับฉบับเดิม ร่างข้อบังคับใหม่ 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ 
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา 
๓๐ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ ่ง และมาตรา ๔๓ แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพ
บัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล
การประกอบว ิชาช ีพบ ัญช ีจ ึงออกข ้อบ ังค ับไว้  
ดังต่อไปนี้ 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ร่างข้อบังคับใหม่ 
ข้อ ๑  ข้อบังคับนี ้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญช ี ว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และว ิธ ีการเข ้าร ับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๖๐ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๗ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็น
ทางการต้องเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่สภาวิชาชีพ
บัญชีให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุม สัมมนา
ในหลักสูตร วิทยากร และผู ้จ ัดการอบรมหรือการ
ประชุมสัมมนาซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ 

(๒) เป็นหรือร่วมเป็นวิทยากร ผู ้บรรยาย หรือ
ผู้ดำเนินการสัมมนาตาม (๑)  

(๓) จัดทำผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
โดยได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือที่ประชุมวิชาการ 
เช่น การเขียนบทความ งานวิจัย หนังสือหรือตำรา 
ทางวิชาการ เป็นต้น 

(๔) เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานใน
สภาวิชาชีพบัญชี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชี 

(๕) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิม 
หรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือสาขาอื่นที่เกี ่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี 

(๖) พัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ และผ่าน
การทดสอบตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด 

ข้อ ๓ ให้เพิ่ม (๗) ในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ว ่าด ้วยหลักเกณฑ์ และว ิธ ีการเข ้าร ับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“(๗) พัฒนาความรู ้ต ่อเนื ่องประเภทอื ่น ๆ ตาม 

ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด” 
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-ร่าง- 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

_________________ 

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา  
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ให้เพิ่ม (๗) ในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับ  
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(๗) พัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด”  

ประกาศ ณ วันที่  .................................พ.ศ. ........ 
 

 

(......................................................) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

--------------------------------- 

สมาชิกสามัญมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังนี้ 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างข้อบังคับฯ ข้อ 7 (6) พัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ และผ่านการทดสอบตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด และข้อ 7 (7) พัฒนาความรู้
ต่อเนื่องประเภทอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดว่า เป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่มีความ
คล้ายคลึงกันอย่างมาก จึงเสนอให้รวมข้อ 7 (6) และ (7) ของร่างข้อบังคับดังกล่าวเป็นข้อเดียวกัน และได้
สอบถามว่าการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทั้งสองข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร 

รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ สมาชิกสามัญ ได้สอบถามว่า การอบรมหรือสัมมนาในต่างประเทศเป็น
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดหรือไม่  
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การชี้แจง 

ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 7 (6) เป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ประเภทอื่น ๆ ที่ต้องผ่านการทดสอบตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด อาทิ การอบรมตามโครงการ Self-Study 
ของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเต็มจำนวน
เมื่อผ่านการทดสอบตามที่กำหนด ส่วนการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามข้อ 7 (7) เป็นการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ต้องผ่านการทดสอบ คือ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่จำเป็นต้องผ่าน
การทดสอบ ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประเภทดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก อาทิ 
การอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับ 
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้ทางวิชาชีพในปัจจุบันและอนาคต สภาวิชาชีพบัญชี
จำเป็นต้องกำหนดประเภทการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพดังกล่าวเพ่ิมเติม 

นอกจากนี้ ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้ชี ้แจงเกี ่ยวกับประเด็นการอบรมและสัมมนา 
ในต่างประเทศเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามข้อ 7 (7) หรือไม่ว่า การอบรมและสัมมนาในต่างประเทศเป็น
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีตามข้อ 7 (1) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพดังกล่าวตั้งแต่ปี 2550 โดยผู้เข้ารับการอบรมและสัมมนาในต่างประเทศ
และประสงค์จะนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพต้องยื่นเรื่องให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาเป็น
รายบุคคล 

ที่ประชุมได้พิจารณา และไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการ 
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 9  พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทน
กรรมการที่ครบวาระ 

กรรมการและเลขาธิการได้กล่าวขอบพระคุณนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ กรรมการจรรยาบรรณ
ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณครบสองวาระแล้ว และเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
เพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 50 กำหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ปัจจุบันกรรมการจรรยาบรรณมีจำนวนทั้งสิ้ น 13 คน ซึ่งในวันที่ 2 
กรกฎาคม 2562 จะมีกรรมการจรรยาบรรณ 6 คน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ 
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1) นางสาวเยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ) 
2) นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ) 
3) นายสงวน พงศ์หว่าน กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ) 
4) นายสุรชัย สนธิรติ กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ) 
5) ผศ. ดร.อรนุช สูงสว่าง กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ) 
6) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ กรรมการจรรยาบรรณ (ครบสองวาระ) 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มีคำสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม  
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ประจำปี 2562 เพื่อให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) นายกมล จันทิมา  ประธานอนุกรรมการ  
2) นางฤดี  จิวาลักษณ์ อนุกรรมการ  
3) นายศิริพงษ ์ ศุภกิจจานุสรณ์  อนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาและประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้ 

1) กรรมการและอนุกรรมการทุกคณะในสภาวิชาชีพบัญชีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการ
สรรหาและเสนอชื่อต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 

2) คณะอนุกรรมการสรรหาฯ มีส่วนเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการสรรหาและเสนอชื่อ 
3) ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียของ

สภาวิชาชีพบัญชี 

ทั ้งนี ้ จากการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตลอดจน  
ความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสรรหาจึงมีมติเสนอรายชื่อบุคคล  
ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื ่อเสนอต่อที ่ประชุม  
ใหญส่ามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 6 คน ดังนี้ 

1) นางสาวเยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระท่ี 2 
2) นายวิชิต กรวิทยาคุณ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระท่ี 2 
3) นายสงวน พงศ์หว่าน ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระท่ี 2 
4) นายสุรชัย สนธิรติ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระท่ี 2 
5) ผศ. ดร.อรนุช  สูงสว่าง ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระท่ี 2 
6) นายโยธิน จ๋วงพานิช ให้ดำรงตำแหน่ง วาระท่ี 1 

ทั้งนี้ ให้เริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

  



 

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   หน้า 58 

สมาชิกสามัญมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

นายพจน์ อัศวสันติชัย สมาชิกสามัญ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณทั้ง 6 คน ว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดเผยวันเดือนปีเกิด และ
เลขประจำตัวประชาชนของบุคคลดังกล่าวในเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ซึ่งการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือไม ่

การชี้แจง 

ประธาน ได้ชี้แจงว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้
ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีจะใช้ความระมัดระวังในการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้มากยิ่งขึ้น 

ที่ประชุมได้พิจารณา และไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการ  
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 
6 คน ดังกล่าวข้างต้นตามลำดับ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 
6 คน โดยให้เริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) นางสาวเยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระท่ี 2 
2) นายวิชิต กรวิทยาคุณ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระท่ี 2 
3) นายสงวน พงศ์หว่าน ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระท่ี 2 
4) นายสุรชัย สนธิรติ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระท่ี 2 
5) ผศ. ดร.อรนุช  สูงสว่าง ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระท่ี 2 
6) นายโยธิน จ๋วงพานิช ให้ดำรงตำแหน่ง วาระท่ี 1 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่น ๆ 

ไม่มีวาระเรื่องอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามัญได้มีข้อซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นายสมชาติ ฉัตรชัยดำรง สมาชิกสามัญ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการชดเชยให้แก่
สมาชิกกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ไม่อนุมัติให้ปรับลดค่าสมาชิกสามัญ
และวิสามัญสภาวิชาชีพบัญชีจากปีละ 500 บาท เป็น 300 บาท ว่า สภาวิชาชีพบัญชีจะพิจารณาจัดตั้งกองทุน
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกจากจำนวนเงิน 200 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่สามารถปรับลดให้แก่สมาชิกได้หรือไม่ 
เพ่ือให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในโอกาสต่าง ๆ 
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2. นายธานี วัฒนเสถียร สมาชิกสามัญ ได้ขอทราบความคืบหน้าเรื่องต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอที่ประชุม
ใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ได้แก่  

1) ค่าลดหย่อนในการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีอิสระตามประมวลรัษฎากร มาตรา 
40 (6) จากเดิมไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินรายได้เป็นร้อยละ 60 ของเงินรายได้  

2) จัดให้มีการถ่ายทอดสดการอบรมและสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชี ไปยังสำนักงานสาขา
เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานสาขาสภาวิชาชีพบัญชีมีความพร้อมในทุกด้าน โดยปัจจุบันสำนักงานสาขา
พิษณุโลกอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการอบรมแบบถ่ายทอดสดจากสภาวิชาชีพบัญชีส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากสำนักงานสาขาพิษณุโลกกำหนดค่าอบรมหลักสูตรดังกล่าวสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไปในอัตรา
เท่ากัน คือ คนละ 399 บาท ซึ่งตนมีความเห็นว่า สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีควรได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการ
อบรมของสภาวิชาชีพบัญชีมากกว่าบุคคลทั่วไป โดยกำหนดอัตราค่าอบรมสำหรับสมาชิกต่ำกว่าบุคคลทั่วไป  
จึงขอให้สภาวิชาชีพบัญชีให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าวมากขึ้น  

นอกจากนี้ ขอให้สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีพิจารณาประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กรณีผู้จ่ายเงินได้ประเภทที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายชำระเงินได้ดังกล่าว
ผ่านธนาคาร ซึ่งธนาคารในฐานะผู้ให้บริการรับชำระเงินจะมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเงินจำนวนดังกล่าว  
โดยหักภาษีตามยอดที่ผู้จ่ายเงินได้แจ้ง และออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งนำส่งเงินภาษีให้แก่
กรมสรรพากรได้ทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งตนได้สอบถามธนาคารและกรมสรรพากร
พื้นที ่เขตเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วพบว่า ไม่มีหน่วยงานใดทราบเรื ่องดังกล่าว และตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถใช้กิจการของตนเป็น
หลักประกันต่อธนาคารได้ แต่ขณะนี้ไม่มีธนาคารใดทราบเรื่องดังกล่าวเช่นกัน 

3. นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ สมาชิกสามัญ กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นายนนทพล  
นิ่มสมบุญ อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 
โดยในสมัยนายนนทพล นิ่มสมบุญ เป็นนายกสมาคมนักบัญชีฯ ได้มกีารจัดงาน “การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 16” ซึ่งเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมวิชาชีพบัญชี และตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีจัดการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศในวาระของคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีชุดปัจจุบัน 

นอกจากนี้ นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ได้เสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
ทำหน้าที่กำกับดูแลสภาวิชาชีพบัญชีและมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
ส่วนด้านจัดการอบรมหรือสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันมีค่าอบรมค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้สภาวิชาชีพบัญชีจัดการอบรมหรือสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 
ซึ่งในอดีตสภาวิชาชีพบัญชีมีการจัดสัมมนาภายหลังปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และนับเป็นชั่วโมงการ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ รวมทั้งได้สอบถามเกี่ยวกับกรณีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่
แห่งหนึ่งถูกสำนักงาน ก.ล.ต. ลงโทษว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร  
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นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ตนได้รับข่าวร้ายว่าสภาวิชาชีพ
บัญชีต้องชำระเงินให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งจำนวนประมาณ 17 ล้านบาท และการยกเลิกสัญญาเช่าอาคารที่ทำการ
สามเสนและที่ดินเปล่าใกล้แยกซังฮ้ี รวมทั้ง กกบ. ไม่อนุมัติให้ปรับลดค่าสมาชิก 

4. นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ สมาชิกสามัญ กล่าวว่า ในมุมมองของตนนับว่าการยกเลิกอาคาร 
ที่ทำการสามเสนและที่ดินเปล่าใกล้แยกซังฮ้ีเป็นข่าวดี เพราะสภาวิชาชีพบัญชีไม่ต้องเสียค่าเช่าและไม่ได้
ประโยชน์อันใดต่อไป นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้มีจัดการอบรมแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแล้ว  
ซึ่งเป็นการอบรมที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีควรปรับปรุงคุณภาพอาหารให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจเก็บ
ค่าอาหารจากผู ้เข้ารับการอบรมตามความเหมาะสม เพื่อลดภาระของสภาวิชาชีพบัญชี  และควรปรับปรุง 
ด้านสถานที่ให้มีไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 

5.  นายชุติเทพ หิรัญรักษ์ สมาชิกสามัญ กล่าวว่า เนื่องจากการอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายบางหัวข้อ
จะจัดในวันธรรมดาเกือบทั้งหมด ทำให้สมาชิกบางคนไม่สะดวกเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จึงขอให้สภาวิชาชีพ
บัญชีพิจารณาจัดการอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในวันหยุดเพ่ิมเติม 

6.  นายสุพจน์ สำลีแก้ว สมาชิกสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญ  
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นการประชุมที่มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อย่างเข้มข้นและล้วนเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
บัญชีทั้งสิ้น ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจะพิจารณาให้การประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชีสามารถนับเป็นชั่วโมง
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้หรือไม ่

การชี้แจง 

ประธาน กล่าวว่า เนื่องจากสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีจำนวนมากย่อมมีมุมมองความคิด 
ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถในการดำเนินงาน
ดังกล่าวทั้งหมดเพ่ือให้บริการที่ดีแก่สมาชิกอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะเรื่องอาคารที่ทำการสามเสนและที่ดินเปล่า
ใกล้แยกซังฮี้ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนยกเลิกสัญญาเช่าอาคารและที่ดิน
ดังกล่าวกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ ่งทำให้สภาวิชาชีพบัญชีประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 
700,000 บาท ส่วนค่าสมาชิก คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้พยายามลดภาระค่าสมาชิก แต่เนื่องจาก
กระบวนการปรับลดค่าสมาชิกดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก กกบ. โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกมากขึ้น ได้แก่ การจัดอบรม “โครงการแอปพลิเคชัน SMEs 
สบายใจ” แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วรวม 8 ครั้ง การจัดทำวารสารสภาวิชาชีพบัญชี (JTAC) เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลใน
การค้นคว้าและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ให้แก่ สมาชิกและ
ผู้สนใจ โดยการดาวน์โหลดข้อมูลวารสารดังกล่าวผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี และโครงการ e-Discount 
จำนวน 200 บาท ซึ่งเป็นการให้ส่วนลดค่าอบรมหรือสัมมนาแก่สมาชิกเมื่อสมัครอบรมผ่านระบบออนไลน์ของ
สภาวิชาชีพบัญชี โดยในระยะเริ่มต้นสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ได้คนละ 1 ครั้ง และสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาการใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวให้แก่สมาชิกเพิ่มเติม ทั้งนี้ สมาชิกสามารถแสดงความเห็นหรือแจ้งความ
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ประสงค์ให้สภาวิชาชีพบัญชีดำเนินการปรับปรุงหรือเพ่ิมการบริการด้านใดที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผ่านเว็บไซต์
สภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือสภาวิชาชีพบัญชีจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

นอกจากนี้ ประธานรับไปประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการออก
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยธนาคาร และเรื่องหลักประกัน เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการหรือทำความ
เข้าใจกับธนาคาร เพื ่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะหารือกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาเรื่องการเพิ่มค่าลดหย่อนของผู้สอบบัญชีอิสระต่อไป 

ประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที ่เข้าร่วมการประชุม ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  
ที่เป็นประโยชน์ 

(ระหว่างการดำเนินการประชุมมีสมาชิกได้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น ก่อนปิดการประชุมมีสมาชิก
สามัญจำนวน 376 คน สมาชิกวิสามัญ 2 คน และสมาชิกสมทบ 6 คน) 

 
ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 
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