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ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  (๑๑)  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๔๑  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๔๓  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม

หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
“ปี”  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
“ผู้สอบบัญชี”  หมายความว่า  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการสอนไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี

ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า  ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรเพื่อประโยชน์ 
ในการรับสมัครเป็นสมาชิก 

“การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา”  หมายความว่า  การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพที่เป็นทางการและที่ไม่เป็นทางการตามข้อบังคับนี้ 

“การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ”  หมายความว่า  การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 
ที่สามารถประเมินผลหรือตรวจสอบได้  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ด้านวิชาชีพบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ 

“การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ”  หมายความว่า  การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ
ในกิจกรรมใด ๆ  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ  และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง 
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“วิทยากร”  หมายความว่า  ผู้ทรงความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์  ในเนื้อหาหลักสูตร
ของการฝึกอบรมหรือสัมมนา  และให้หมายความรวมถึงผู้ดําเนินการสัมมนาหรือผู้บรรยายหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่  
ในลักษณะอย่างเดียวกันในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ  ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี 
ให้ความเห็นชอบ 

“ผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา”  หมายความว่า  หน่วยงานที่พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
ที่เป็นทางการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สภาวิชาชีพบัญชี 
(๒) กระทรวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
(๓) สถาบันการศึกษา 
(๔) หน่วยงานภายในที่เป็นต้นสังกัดของผู้รับการอบรมหรือการประชุมสัมมนา 
(๕) หน่วยงานอื่น 
กรณีตาม  (๔)  และ  (๕)  ต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ เพื่อให้การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีเป็นไป
โดยสะดวก  และรวดเร็ว  นายกสภาวิชาชีพบัญชีโดยอนุมัติของคณะกรรมการมีอํานาจออกข้อกําหนดใด ๆ  
ที่เก่ียวกับการดังกล่าว 

ข้อกําหนดนั้นให้มีผลใช้บังคับเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจวินจิฉัยเก่ียวกับปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๒ 
การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

 
 

ข้อ ๗ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการต้องเป็นการเข้าร่วมกิจกรรม 
ที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในหลักสูตร  วิทยากร  และผู้จัดการอบรม
หรือการประชุมสัมมนาซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ 

(๒) เป็นหรือร่วมเป็นวทิยากร  ผู้บรรยาย  หรือผู้ดําเนินการสัมมนาตาม  (๑) 
(๓) จัดทําผลงานทางวิชาการเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีโดยได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน  หรือที่ประชุม

วิชาการ  เช่น  การเขียนบทความ  งานวิจัย  หนังสือหรือตําราทางวิชาการ  เป็นต้น 
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(๔) เป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือคณะทํางานในสภาวิชาชีพบัญชี  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาชีพบัญชี 

(๕) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิม  หรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง
กับวิชาชีพบัญชี 

(๖) พัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ  และผ่านการทดสอบตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 
ข้อ ๘ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ข้อ ๙ วิทยากร  ผู้บรรยาย  หรือผู้ดําเนินการสัมมนาตามข้อ  ๗  (๒)  ต้องมีพื้นความรู้โดยตรง

ในเร่ืองที่จะอบรมหรือการประชุมสัมมนา  และมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้นอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้  จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว   

ข้อ ๑๐ ผู้สอบบัญชีต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา  มีจํานวนรวมกัน 
อย่างน้อยสี่สิบชั่วโมงต่อปี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการอย่างน้อยย่ีสิบชั่วโมงต่อปี   
โดยต้องมีเนื้อหาเก่ียวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่ง  และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศ
ของสภาวิชาชีพบัญชี 

(๒) ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการอย่างน้อยย่ีสิบชั่วโมงต่อปี  
ทั้งนี้  ให้นับชั่วโมงส่วนที่เกินจาก  (๑)  เป็นชั่วโมงตามข้อนี้ได้ด้วย 

ในกรณีผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรกต้องมีจํานวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาตามสัดส่วนของจํานวนเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น  โดยไม่นับเศษของเดือน 

ข้อ ๑๑ ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตสิ้นผลตามมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีใหม่  ต้องมีจํานวนชั่วโมง
เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๑๐  ในปีที่ย่ืนคําขอสี่สิบชั่วโมง   
และอีกสี่สิบชั่วโมงต่อปีสําหรับทุกปีที่ยังไม่ได้ย่ืนชั่วโมงการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา  แต่รวมกันแล้ว
ไม่เกินหนึ่งร้อยหกสิบชั่วโมงโดยไม่นับรวมจํานวนชั่วโมงในปีที่ย่ืนคําขอ  ทั้งนี้  ให้ใช้จํานวนชั่วโมงที่อบรม
มาแล้วไม่เกินหนึ่งปีก่อนปี  ที่ย่ืนขอรับใบอนุญาตใหม่มาใช้ได้   

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับ  สําหรับกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตสิ้นผลตามมาตรา  ๔๑  
วรรคสอง  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ การนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการตามข้อ  ๗  (๑)  
ให้นับดังต่อไปนี้ 

(๑) น้อยกว่าสิบห้านาที  ไม่นับเป็นจํานวนชั่วโมง 
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(๒) สิบห้านาทีถึงสี่สิบสี่นาทีให้นับเป็นคร่ึงชั่วโมง 
(๓) สี่สิบห้านาทีถึงหกสิบนาทีให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง 
ข้อ ๑๓ การนับปีที่มีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาให้นับตามปีปฏิทิน 
ข้อ ๑๔ การกล่าวเปิดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ  ให้นับชั่วโมง 

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการได้เฉพาะที่เป็นการปาฐกถาที่เก่ียวกับวิชาชีพบัญชี
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๕ การเป็นวิทยากร  ผู้บรรยาย  หรือผู้ดําเนินการสัมมนาตามข้อ  ๗  (๒)  และการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีต่อที่ประชุมวิชาการตามข้อ  ๗  (๓)  ให้นับจํานวนชั่วโมง 
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการเป็นสองช่วงเวลา  ดังนี้ 

(๑) ช่วงเวลาของการบรรยาย  หรือเสนอผลงานด้วยตนเอง  ให้นับตามจํานวนชั่วโมงที่ใช้ไป 
ในการเป็นวิทยากร  ผู้บรรยาย  หรือผู้ดําเนินการสัมมนา  หรือการเสนอผลงานทางวิชาการเก่ียวกับ
วิชาชีพบัญชีต่อที่ประชุมวิชาการตามหลักเกณฑ์การนับในข้อ  ๑๒  โดยอนุโลม 

(๒) ช่วงเวลาการเตรียมตัวเพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนหรือการบรรยาย  หรือการเสนอ
ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีต่อที่ประชุมวิชาการ  ให้นับเป็นจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการเฉพาะการเตรียมตัวคร้ังแรก  โดยให้นับได้เป็นสองเท่าของเวลาตาม  (๑)  
ทั้งนี้  ไม่รวมถึงผู้ดําเนินการสัมมนา 

การบรรยายคร้ังต่อไปในเร่ืองเดียวกัน  ห้ามนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 
ที่เป็นทางการอีก  เว้นแต่วิทยากร  ผู้บรรยาย  หรือผู้ดําเนินการสัมมนานั้นได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกินกว่าคร่ึงหนึ่ง  
โดยทําตารางเปรียบเทียบเนื้อหาเก่ากับเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง  และนําเสนอสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบให้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการเพิ่มเติม 

ข้อ ๑๖ การจัดทําผลงานทางวิชาการเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ตามข้อ  ๗  (๓)  ให้นับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการได้  ดังนี้ 

(๑) งานวิจัยหรือการเขียนบทความที่ต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัย  ให้นับจํานวนชั่วโมงการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการได้ย่ีสิบชั่วโมง  ต่อหนึ่งผลงานหรือหนึ่งบทความตามประกาศ 
สภาวิชาชีพบัญชี 

(๒) การเขียนบทความทั่วไป  ให้นับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็น
ทางการได้สามชั่วโมงต่อหนึ่งบทความ 

ข้อ ๑๗ การเขียนหนังสือหรือตําราทางวิชาการที่ เ ก่ียวกับวิชาชีพบัญชีตามข้อ  ๗  (๓)   
ให้นับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการได้คร้ังเดียวในปีที่หนังสือหรือตํารานั้น
จัดพิมพ์เผยแพร่คร้ังแรกโดยให้นับได้ย่ีสิบชั่วโมง 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อ ๑๘ การเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือคณะทํางานในสภาวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีตามข้อ  ๗  (๔)  ต้องได้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ  ๕๐  ของการประชุม
ในปีนั้นโดยให้นับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการได้สามชั่วโมงต่อหนึ่งตําแหน่ง  
และให้นับได้เพียงสองตําแหน่งต่อปี 

ข้อ ๑๙ การสําเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิม  หรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือสาขาอื่น 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีตามข้อ  ๗  (๕)  ให้นับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 
ที่เป็นทางการได้วุฒิละย่ีสิบชั่วโมงในปีที่สําเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๐ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการตามข้อ  ๗  (๖)  จะนับเป็น 
จํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 

ข้อ ๒๑ การแสดงหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการตามข้อ  ๑๐  
เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่จะต้องแสดงต่อสภาวิชาชีพบัญชี  ดังนี้ 

(๑) ย่ืนหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการต่อสภาวิชาชีพบัญชี  ตามแบบ
และวิธีการที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด  ภายในวันทําการสุดท้ายของปีที่พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 
ที่เป็นทางการ  เว้นแต่จะทําหนังสือย่ืนต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายแสดงให้เห็นว่า
การไม่ย่ืนหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการนั้นเกิดจากพฤติการณ์ที่จําเป็น  ทั้งนี้  
ให้ย่ืนหนังสือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง 

(๒) ผู้สอบบัญชีต้องเก็บรักษาหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ย่ืนต่อสภาวิชาชีพบัญชี 

ข้อ ๒๒ กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาครบตามจํานวนชั่วโมง  
ข้อ  ๑๐  ให้ผู้สอบบัญชีทําหนังสือย่ืนต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายแสดงให้เห็นว่า
การไม่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาครบตามจํานวนชั่วโมงนั้นเกิดจากพฤติการณ์ที่จําเป็น  
ทั้งนี้  ให้ย่ืนหนังสือภายในหน่ึงเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง  สภาวิชาชีพบัญชีอาจมี
คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๓ ให้ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม 
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าข้อบังคับใหม่
จะมีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๒๔ ภายในกําหนดหกเดือนนับจากวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ผู้สอบบัญชทีี่ใบอนุญาตส้ินผล
อยู่ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  และมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีใหม่  ต้องมีชั่วโมงการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ  ดังนี้ 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
   

 

(๑) สิบแปดชั่วโมงในปีที่ย่ืนคําขอ 
(๒) สิบแปดชั่วโมงต่อปีสําหรับปีก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  และสิบแปดชั่วโมงต่อปีสําหรับปีที่

ข้อบังคับนี้ใช้บังคับรวมกันแล้วไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมง  โดยไม่รวมจํานวนชั่วโมงในปีที่ย่ืนคําขอตาม  (๑)  
ทั้งนี้  ให้ใช้จํานวนชั่วโมงที่อบรมมาแล้วไม่เกินหนึ่งปี  ก่อนปีที่ย่ืนขอรับใบอนุญาตใหม่มาใช้ได้   

ข้อ ๒๕ ผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา  หลักสูตร  และวิทยากร  ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๑๑/๒๕๕๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพลางก่อนจนกว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะมีประกาศกําหนดในเร่ืองเดียวกันออกใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประสัณห์  เชื้อพานิช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 


