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ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๗ (๕) (๑๑) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา ๓๙ (๒) (๕) มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับสภาวิชาชีพ บัญชี (ฉบับที่ ๗) เรื่อง การออกใบอนุญ าต และค่าธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี (ฉบั บ ที่ ๑๓) เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฝึ ก หั ด งาน
การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๗) เรื่อง การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๘) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๕) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๒๐) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
“ผู้ฝึกหัดงาน” หมายความว่า ผู้ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
“ผู้ให้การฝึกหัดงาน” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือหัวหน้าสํานักงาน
ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ให้การฝึกหัดงานได้ปฏิบัติงานให้
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“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการสอนไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
ทางการบัญ ชี หรือเทีย บเท่าซึ่งสภาวิช าชีพ บัญ ชีรับ รองปริญ ญาหรือประกาศนีย บัต รเพื่อ ประโยชน์ใ น
การรับสมัครเป็นสมาชิก
“ผู้รับการทดสอบ” หมายความว่า ผู้ขอเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ เพื่อให้การฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้สอบบัญชี การขอรับใบอนุญาต การอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีเป็นไปโดยสะดวก
และรวดเร็ว นายกสภาวิชาชีพบัญชีโดยอนุมัติของคณะกรรมการมีอํานาจออกข้อกําหนดใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การดังกล่าว
ข้อกําหนดนั้นให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด ๒
การฝึกหัดงาน
ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญ าตเป็นผู้สอบบัญชีต้องผ่านการฝึกหัดงานสอบบัญ ชีจากหน่วยงานที่มี
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชีข องไทยหรื อมาตรฐานการสอบบั ญ ชีข องต่า งประเทศที่
สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง
การฝึกหัดงานตามวรรคหนึ่งต้องฝึกหัดงานกับผู้ให้การฝึกหัดงานในประเทศหรือในต่างประเทศ
ที่สภาวิชาชีพบัญชีได้รับรองว่าการตรวจสอบบัญชีได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีของไทยหรือมาตรฐาน
การสอบบัญชีของต่างประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง หรือในประเทศที่ยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทย
ประกอบอาชีพ สอบบัญ ชีในประเทศนั้น ได้ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกหัด งาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
(๒) ผู้ฝึกหัดงานต้องยื่นคําขอแจ้งการฝึกหัดงานหลังจากสอบผ่านวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการ
กําหนดไม่น้อยกว่าสี่ร ายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา ซึ่งรวมทุกรายวิชาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบห้าหน่วยกิต ทั้งนี้ การฝึกหัดงานดังกล่าวต้องกระทําเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกินห้าปี
นับจากวันยื่นคําขอแจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าสามพันชั่วโมง
(๓) ต้องยื่น คําขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มฝึกหัดงาน พร้อมด้วยหนังสือ
รับรองของสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชีตาม (๒) หรือสําเนาปริญญา
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หรือประกาศนียบัตรตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
แล้วแต่กรณี
(๔) ต้องทํารายงานการฝึกหัด งานยื่น ต่อคณะกรรมการปีละหนึ่งครั้งนับจากวันยื่น คําขอแจ้ง
การฝึกหัดงานโดยให้ยื่นรายงานภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบกําหนดในแต่ละปี พร้อมด้วย
คํารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงาน มิฉะนั้น ให้ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงานในปีนั้น
(๕) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิมถูกคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพิกถอนใบอนุญาต ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานทุกครั้งต่อคณะกรรมการ
ภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยรายงานและคํารับรองการฝึกหัดงานของ
ผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม และการแจ้งรับฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายใหม่ มิฉะนั้น ให้ถือว่า
คําขอฝึกหัดงานนั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานในสํานักงานเดียวกันไม่ต้องแจ้ง
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาต ผู้ฝึกหัดงานสามารถเลือกที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ก็ได้ แต่ผู้ฝึกหัดงานจะไม่สามารถนับชั่วโมงการฝึกหัดงานในช่วงเวลา
ที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาตได้
(๖) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีมิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาห้าปีนับจาก
วันที่ยื่นคําขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการ ให้นายทะเบียนเสนอคณะกรรมการพิจารณาจําหน่าย
คําขอได้
การยื่นคําขอตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การทดสอบวิชาชีพสอบบัญชี
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีตามข้อ ๗ ต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับการทดสอบต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีจาก
สถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองไว้ในมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
และฝึกหัด งานครบถ้ว นแล้ว หรืออยู่ระหว่างการฝึกหัดงานสอบบัญ ชีต ามข้อ ๗ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และต้องไม่เคยเป็นผู้ทุจริตในการทดสอบความรู้ของผู้รับการทดสอบ
(๒) การทดสอบแบ่งเป็นหกวิชา คือ
วิชาการบัญชี ๑
วิชาการบัญชี ๒
วิชาการสอบบัญชี ๑
วิชาการสอบบัญชี ๒
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ๑
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วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ๒
ทั้ ง นี้ ขอบเขต รายละเอี ย ดเนื้ อ หาและเค้ า โครงของวิ ช าที่ ต้ อ งทดสอบให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
การเข้าทดสอบวิช าการสอบบัญ ชี ๑ และวิ ชาการสอบบัญ ชี ๒ จะต้อ งมีเวลาฝึกหัด งาน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งพันชั่วโมง
(๓) ผู้รับ การทดสอบต้ องยื่ น คํา ขอสมัครสอบต่อคณะกรรมการตามแบบและภายในเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด โดยอาจสมัครสอบทุกวิชาหรือสมัครสอบบางวิชาก็ได้
(๔) การทดสอบให้ มีอย่า งน้อยปี ละสองครั้ง ตามกําหนดเวลาที่ค ณะกรรมการเห็น สมควร
โดยต้องประกาศให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทราบล่วงหน้า
(๕) ระยะเวลาการรับสมัครสอบ วันเวลา สถานที่ทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ระเบียบ
เกี่ยวกับการทดสอบ และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
(๖) ผู้รับการทดสอบต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ โดยผู้รับการทดสอบ
สามารถสะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่านได้ไม่เกินสี่ปีนับจากวันที่ผ่านการทดสอบแต่ละวิชา
(๗) ให้ น ายทะเบี ย นประกาศชื่ อ ผู้ รั บ การทดสอบที่ ส อบผ่ า นแต่ ล ะวิ ช าและทุ ก วิ ช าไว้ ณ
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
หมวด ๔
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี และค่าธรรมเนียม
ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้ยื่นคําขอต่อสภาวิชาชีพบัญชี
ตามแบบ วิธีการ และเงื่อนไขที่น ายกสภาวิชาชีพ บัญ ชีกําหนด โดยเป็น ผู้ที่ผ่านการฝึกหัด งานและ
การทดสอบมาแล้ว ไม่เกิน หกเดือนนับจากวัน สิ้น เดือนที่ผ่านการฝึกหัด งานและการทดสอบ มิฉ ะนั้ น
รายวิชาใดที่สอบผ่ านมาเกิ น สี่ปีถือเป็น อัน สิ้น ผล เว้น แต่จะทํา หนังสือยื่ น ต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่ ง
คณะกรรมการมอบหมายแสดงให้เห็นว่าการที่ไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีนั้นเกิดจากพฤติการณ์
ที่จําเป็น ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง
ให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มพร้ อ มกั บ การยื่ น คํ า ขอตามอั ต รา
ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบํารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๐ ผู้ข อรับใบอนุญ าตเป็น ผู้สอบบัญ ชี ต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่น ตามมาตรา ๓๙ (๕) ได้แก่
(๑) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๒) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๓) ประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมหรือทําให้ขาดความเป็นอิสระในหน้าที่ผู้สอบบัญชี
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(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากได้กระทําการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและการกระทํานั้นเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในสาระสําคัญด้วย
ข้อ ๑๑ ให้นายทะเบียนเสนอคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ออกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
ข้อ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออกใบอนุญาตเป็น ผู้สอบบัญชีให้แก่ผู้ใด ให้นายทะเบีย น
จัดให้มีทะเบียนผู้สอบบัญชีไว้เป็นหลักฐาน และออกใบอนุญาตให้
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามแบบที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่ออกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี ให้คืนค่าธรรมเนียมโดยไม่มีดอกเบี้ย
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสูญหาย หรือถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหาย หรือ
เปลี่ยนแปลง ข้อมูลทางทะเบียน ผู้สอบบัญ ชีจะขอใบอนุญ าตใหม่ได้ โดยยื่นคําขอต่อนายทะเบีย น
ตามแบบที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
ข้อ ๑๔ ผู้สอบบัญ ชีต้องชําระค่าธรรมเนีย มใบอนุญาตตามอัตราในข้อบังคับสภาวิชาชีพ บัญ ชี
ว่าด้วยค่าบํารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม
ให้ชําระค่าธรรมเนียมของปีต่อ ๆ ไปล่วงหน้าเต็มจํานวนภายในวันทําการสุดท้ายของปีเว้นแต่
ผู้สอบบัญชีที่ชําระค่าธรรมเนียมด้วยการโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือทางอินเทอร์เน็ตให้ชําระได้จนถึงวัน
สิ้นสุดของปี
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ชําระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนดในข้อ ๑๔
ให้ถือว่าใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสิ้นผลลง เว้นแต่จะทําหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายแสดงให้เห็นว่าการที่ไม่ชําระหรือชําระไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากพฤติการณ์ที่จําเป็น ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือ
ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง
ในกรณี ที่ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้สอบบัญ ชีไ ด้สิ้นผลลงไม่ ว่าด้ว ยเหตุใด สภาวิชาชี พ บัญ ชีจ ะไม่คื น
ค่าธรรมเนียม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖ ผู้ฝึกหัดงานอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้สมัครเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
ภายในสามเดือนนับจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ มิฉะนั้น ให้ถือว่าคําขอฝึกหัดงานนั้นสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๗ กรณีสอบผ่านวิชาการสอบบัญชี ๑ หรือวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
วิชาใดวิชาหนึ่งตามข้อบังคับเดิม อาจเลือกสอบวิชาการสอบบัญชี ๑ ตามข้อบังคับนี้ หรือเลือกสอบวิชา
การสอบบัญชี ๑ หรือวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์สําหรับวิชาที่ยังสอบไม่ผ่านตามข้อบังคับเดิม
แต่ไม่เกินระยะเวลาสะสมผลการทดสอบของวิชาที่ได้สอบผ่านแล้ว
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กรณีสอบไม่ผ่านการทดสอบวิชาการสอบบัญ ชี ๑ และวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์ต้องทดสอบวิชาการสอบบัญชี ๑ ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๘ ผู้ที่ผ่านการฝึกหัดงานและการทดสอบอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับแต่ยังไม่ได้ยื่น
คําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี ให้ดําเนินการยื่นคําขอภายในหกเดือนนับจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
มิฉะนั้น รายวิชาใดที่สอบผ่านมาเกินสี่ปีถือเป็นอันสิ้นผล เว้นแต่จะทําหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการหรือ
ผู้ซึ่ง คณะกรรมการมอบหมายแสดงให้เห็น ว่าการที่ไม่ยื่น ขอรับใบอนุญ าตเป็น ผู้สอบบั ญ ชีนั้น เกิด จาก
พฤติการณ์ท่จี ําเป็น ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

