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ระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN Chartered Professional Accountant)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนตามที่ประเทศไทย
ได้มีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการบัญชี (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Accountancy Services หรือ ASEAN MRA)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เ รี ยกว่ า “ระเบีย บสภาวิช าชีพ บั ญชี ว่ า ด้ว ยการขึ้น ทะเบี ย นนั กบั ญ ชี
วิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“นั ก บั ญ ชี ” หมายความว่ า นั ก บั ญ ชี วิ ช าชี พ อาเซี ย น (ASEAN Chartered Professional
Accountant หรือ ASEAN CPA)
“สมาชิกสามัญ” หมายความว่า สมาชิกสามัญแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
“สมาชิกวิสามัญ” หมายความว่า
(๑) สมาชิกวิสามัญซึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาอื่นที่คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชีและให้การรับรองแล้ว หรือ
(๒) สมาชิกวิสามัญตามมาตรา ๑๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
เฉพาะที่ มี สั ญ ชาติ ใ นกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ซึ่ ง ยิ น ยอมให้ ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยประกอบอาชี พ สอบบั ญ ชี
ในประเทศนั้นได้
“คณะกรรมการอาเซียน” หมายความว่า คณะกรรมการประสานงานนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee หรื อ ACPACC)
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามบันทึกข้อตกลงยอมรับร่วมกันแห่งอาเซียนสําหรับวิชาชีพบัญชี
“คณะกรรมการกํากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับดูแล (Monitoring Committee)
“ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการกํากับดูแล ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานกรรมการ
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(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง ได้ แ ก่ ประธานคณะกรรมการวิ ช าชี พ บั ญ ชี ด้ า นการศึ ก ษา
และเทคโนโลยีการบัญชี ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และผู้แทนกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้ง จํานวนไม่เกิน ๕ คน
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการกํากับดูแล มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการอาเซียน
เมื่อคณะกรรมการอาเซียนให้ความเห็นชอบแล้วให้ออกใบรับรอง
(๒) ติดตามเพื่อให้มีแนวปฏิบัติและกฎระเบียบที่เป็นไปตามข้อกําหนดของข้อผูกพันภายใต้
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการบัญชี (ASEAN MRA)
(๓) ดําเนินการตามหน้าที่อื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ด้านบริการบัญชี (ASEAN MRA)
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการบัญชี (ASEAN MRA)
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการแทนหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับดูแล
มอบหมาย
(๖) พิจารณาพักใช้ใบรับรองโดยมีกําหนดเวลา แต่ไม่เกินสามปี หรือเพิกถอนใบรับรอง
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะนักบัญชี ให้ยื่นคําขอพร้อมชําระค่าคําขอ
ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามแบบคําขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศกําหนด เมื่อสภาวิชาชีพบัญชีตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วให้นําเสนอต่อคณะกรรมการ
กํากับดูแลเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๗ ผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ
(๒) หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วมีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้อ งกับวิชาชีพบัญชีสะสม
อย่างน้อย ๓ ปี ภายในระยะเวลา ๕ ปี
(๓) ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตที่ยังไม่สิ้นผลหรือถูกพักใช้
(๔) มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
(๕) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗
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(๖) ไม่ เ คยต้ อ งโทษจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติวิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลเห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ ๗
ให้พิจารณาอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนนักบัญชี และให้นํารายชื่อบุคคลนั้นเสนอต่อคณะกรรมการอาเซียน
เพื่อพิจารณาออกใบรับรองให้แก่ผู้นั้น และให้คณะกรรมการกํากับดูแลมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
และดําเนินการชําระค่าใบรับรองภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการกํากับดูแล
ข้อ ๙ ใบรับรองไม่มีอายุ แต่ต้องชําระค่าใบรับรองรายปีปฏิทิน นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียน
ใบรับรองสิ้นผลเมื่อผู้ขึ้นทะเบียน
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากสมาชิกภาพของสภาวิชาชีพบัญชี
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗
กรณีที่ไม่อาจชําระค่าใบรับรองตามวรรคหนึ่งได้ จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กํากับดูแลเป็นรายกรณีไป
ข้อ ๑๐ เมื่ อ คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการอาเซี ย นว่ า นั ก บั ญ ชี
ประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพในประเทศปลายทาง ให้คณะกรรมการ
กํากับดูแลส่งเรื่องให้คณะกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการต่อไป
กรณีนักบัญชีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาพักใช้
หรือเพิกถอนใบรับรองต่อไป
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ใบรับรองสูญหาย หรือถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทางทะเบียน นักบัญชีต้องขอใบรับรองใหม่ โดยยื่นคําขอต่อคณะกรรมการกํากับดูแล ตามแบบที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๒ ค่าคําขอขึ้นทะเบียนนักบัญชี ค่าใบรับรองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศกําหนด
ข้อ ๑๓ ให้ ค ณะกรรมการสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี เ ป็ น ผู้ มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดเกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

