
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าดว้ยคุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม  การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง  การด ารงต าแหน่ง   

การพ้นจากต าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชขีองแต่ละด้าน   
อ านาจหน้าทีแ่ละการด าเนนิการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีของแต่ละด้าน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง   
การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของ  
แต่ละด้าน  อ านาจหน้าที่และการด าเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน   
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  (๑๑)  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๒  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม  การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง  การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งของประธาน
คณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน  อ านาจหน้าที่และการด าเนินการอื่นของ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่   ๕)  เรื่อง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   

การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง  การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือ
กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน  อ านาจหน้าที่และการด าเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
แต่ละด้าน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๒) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๑๖)  เรื่อง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง  การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือ
กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน  อ านาจหน้าที่และการด าเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
แต่ละด้าน  (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน”  หมายความว่า  คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของ

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

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านมีประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
และกรรมการวิชาชีพบัญชีรวมกันอย่างน้อยคณะละเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน  เว้นแต่คณะกรรมการ  
จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ให้ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญ  
ในที่ประชุมใหญ่  และกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านให้มาจากการเสนอชื่อของประธาน
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีในด้านนั้น  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน  ให้น าข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชีเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(๒) มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับงานแต่ละด้าน  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ด้านการท าบัญชีและด้านการบัญชีบริหาร 
  เป็นหรือเคยเป็นผู้อ านวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชี  หรือด ารงต าแหน่ง  

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกันในบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  หรือรัฐวิสาหกิจ
มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง  โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งมีสินทรัพย์รวม
ไม่ต่ ากว่า  ๑,๐๐๐  ล้านบาท  เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

 (ข) ด้านการสอบบัญชี 
  เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัคร

รับเลือกตั้ง  โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองบริษัท  หรือบริษัท
มหาชนจ ากัดที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ ากว่า  ๑,๐๐๐  ล้านบาท  ไม่น้อยกว่าสองบริษัท  หรือบริษัทมหาชน
จ ากัดที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ ากว่า  ๑,๐๐๐  ล้านบาท  อย่างน้อยหนึ่งบริษัทและบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งบริษัท  หรือบริษัทจ ากัดที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ ากว่า  
๑,๐๐๐  ล้านบาท  อย่างน้อยสี่บริษัท  เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง   

 (ค) ด้านการวางระบบบัญชี 
  (๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานให้บริการวางระบบบัญชีในกิจการที่ให้บริการ 

วางระบบบัญชีแก่กิจการต่าง ๆ  มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกวา่สิบปีในวนัสมัครรับเลือกตัง้  โดยต้องเปน็
หรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของกิจการดังกล่าวด้วยเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัคร
รับเลือกตั้ง  หรือ 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๓



  (๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิหรอืฝ่ายการบัญชี  หรือด ารงต าแหนง่
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกันในบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  หรือรัฐวิสาหกิจ  
มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง  โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งมีสินทรัพย์รวม
ไม่ต่ ากว่า  ๑,๐๐๐  ล้านบาท  เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง  หรือ   

  (๓) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ผู้สอนวิชาการ
บัญชีในสถาบันอุดมศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองปริญญา  ซึ่งสอนเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง  โดยต้องเคยสอนวิชาการวางระบบบัญชีเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี  
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

  การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้นับรวมกันได้   
แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

 (ง) ด้านการบัญชีภาษีอากร 
  (๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ท าหน้าที่ในการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านภาษีอากร 

ในกิจการที่ให้บริการให้ค าปรึกษาด้านภาษีอากรแก่กิจการต่าง ๆ  มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง  โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของกิจการดังกล่าวด้วย  
เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง  หรือ 

  (๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สูงสุด  หรือระดับรองของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากร  แล้วแต่กรณี  
และปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรมาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

  การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้นับรวมกันได้  แต่เมื่อ
รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

 (จ) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี   
  (๑) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ผู้สอนวิชาการ

บัญชีในสถาบันอุดมศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองปริญญา  ซึ่งสอนเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี  
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง  หรือ 

  (๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุ
หรือระดับรองของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่
ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีมาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง  หรือ 

  (๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของคณะที่สอนเกี่ยวกับ 
วิชาชีพบัญชี  หรือผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองปริญญา  ซึ่งมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

้หนา   ๔๖
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  การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้นับรวมกันได้   
แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าสิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพสภาวิชาชีพบัญชี 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี   
พ.ศ.  ๒๕๐๕   

(๕) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า
โดยทุจริต 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  หรือกระท าการใด  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

ข้อ ๗ กรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันเลือกตั้ง 
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘) 
ข้อ ๘ ให้กรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งอีกได้  เว้นแต่ประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีของแต่ละด้านจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของ 
แต่ละด้าน  และกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗ 
(๔) สมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองร้อยเสียงให้ออกจาก

ต าแหน่ง  ด้วยเหตุเป็นผู้กระท าการอันเป็นการเสื่อมเสียแห่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 
ข้อ  ๑๐ ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั้นและ  

การประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม 
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(๒) ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั้น 
(๓) ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
(๔) ส่งเสริมและให้ความรู้  รวมทั้งเสนอแนะการสร้างประสบการณ์แห่งการประกอบ 

วิชาชีพบัญชี  เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(๕) ประสานการท างานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น  และองค์กรวิชาชีพอื่นและประสานงาน 

กับต่างประเทศหรือองค์กรอื่นใด  เพ่ือเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ  ภายใต้นโยบายของ  
สภาวิชาชีพบัญชี 

(๖) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั้นในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
การประกอบวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี 

(๗) กระท าการอื่นใดตามที่มติที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ  ๑๑ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  เว้นแต่ 

การวินิจฉัยคุณสมบัติของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านที่คณะกรรมการอ านวยการ
เลือกตั้งได้วินิจฉัยไว้แล้ว 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๑๒ ให้น าความในข้อ  ๕  ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๕)  เรื่อง  คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม  การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง  การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งของประธาน
คณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน  อ านาจหน้าที่และการด าเนิ นการอื่นของ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี   
(ฉบับที่  ๑๖)  เรื่อง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง  การด ารงต าแหน่ง  
การพ้นจากต าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน  อ านาจหน้าที่และ
การด าเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน  (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านในเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓  
หรือในคราวที่มีการเลื่อนการเลือกตั้งดังกล่าว 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี
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