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ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัตขิ อง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ (๕) (๑๑) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา ๓๙ (๒) (๕) มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
“การฝึกหัดงาน” หมายความว่า การฝึกหัดงานสอบบัญชี รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อรับใบอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีตามข้อบังคับนี้
“ผู้ฝึกหัดงาน” หมายความว่า ผู้ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
“ผู้ให้ การฝึกหั ด งาน” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ให้การฝึกหัด งาน หรือหัวหน้ า
สานักงานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ให้การฝึกหัดงานได้ปฏิบัติงานให้
“ผู้รับการทดสอบ” หมายความว่า ผู้ขอเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการสอนไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ทางการบั ญ ชี ห รื อ เที ย บเท่ าซึ่ ง สภาวิช าชี พ บั ญชี รั บรองปริ ญญาหรื อประกาศนี ย บั ต รเพื่ อ ประโยชน์
ในการรับสมัครเป็นสมาชิก”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีต้องผ่านการฝึกหัดงานในประเทศหรือในต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตาม ๗.๑ หรือ ๗.๒ ดังต่อไปนี้
๗.๑ ฝึ ก หั ด งานกั บ ผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก หั ด งานจากหน่ ว ยงานที่ มี ก ารตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีของไทยหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของต่างประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง
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หรือในประเทศที่ยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยประกอบอาชี พสอบบัญชีในประเทศนั้นได้ โดยต้องกระทา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกินห้าปีนับจากวันยื่นคาขอแจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกัน
ไม่น้อยกว่าสามพันชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกหัดงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
(๒) ต้องยื่นคาขอแจ้งการฝึกหัดงานหลังจากสอบผ่านวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการ
กาหนดไม่น้อยกว่าสี่รายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา ซึ่งรวมทุกรายวิชาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบห้าหน่วยกิต
(๓) ต้องยื่นคาขอแจ้งการฝึก หัดงานต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มฝึกหัดงาน พร้อมด้วย
หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชีตาม (๒) หรือ
สาเนาปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วแต่กรณี
(๔) ต้องทารายงานการฝึกหัดงานยื่นต่อคณะกรรมการปีละหนึ่งครั้งนับจากวันยื่นคาขอ
แจ้งการฝึกหัดงานโดยให้ยื่นรายงานภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบกาหนดในแต่ละปีดังกล่าว
พร้อมด้วยคารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงาน มิฉะนั้น ให้ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงานในปี นั้น
(๕) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม
ถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณเพิกถอนใบอนุญาต ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานทุกครั้ง
ต่อคณะกรรมการภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยรายงานและคารั บรอง
การฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม และการแจ้งรับฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายใหม่
มิฉะนั้น ให้ถือว่าคาขอฝึกหัดงานนั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานในสานักงาน
เดียวกันไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้ก ารฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาต ผู้ฝึกหัดงาน
สามารถเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ก็ได้ แต่ผู้ฝึกหัดงานจะไม่สามารถนับชั่วโมง
การฝึกหัดงานในช่วงเวลาที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาตได้
(๖) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีมิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาห้าปี
นับจากวันที่ยื่นคาขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการ ให้ถือว่าคาขอฝึกหัดงานดังกล่าวสิ้นสุดลง
การยื่นคาขอตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
๗.๒ ฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ฝึกหัดงานตาม ๗.๑ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและมีเวลาฝึกหัดงานรวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันชั่วโมง และไม่เกินห้าปีนับจากวันยื่นคาขอแจ้งการฝึกหัดงาน
(๒) เข้าฝึกอบรมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมงการฝึกอบรมในแต่ละรายวิชา
(๓) มี ก ารทดสอบหรื อ วั ด ผลในทุ ก รายวิ ช า ทั้ ง นี้ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ รายวิ ช า
โดยรวมรายวิชาโครงการศึกษาอิสระที่ประเมินผลตามที่คณะกรรมการกาหนด
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(๔) ผลการทดสอบหรือวัดผลต้องได้คะแนนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
เว้นแต่รายวิชาโครงการศึกษาอิสระต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
(๕) การฝึกอบรมต้องไม่เกินห้าปีนับจากวันยื่นคาขอแจ้งการฝึกหัดงาน
(๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าสองพันชั่วโมง
และได้ฝึกหัดงานเป็นเวลาสองปีแล้ว”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๘ (๖) แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖
“ภายใต้บังคับข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้รับการทดสอบสอบผ่านครบทุกรายวิชาแล้ว แต่ยังฝึกหัดงาน
ไม่ครบถ้วนและยังไม่ขาดจากการเป็นผู้ฝึกหัดงาน ไม่ว่าการฝึกหัดงานนั้นจะมีอยู่กับผู้ให้การฝึกหัดงานเดิม
หรือผู้ให้ การฝึกหั ดงานใหม่ แม้วิชาที่สอบผ่านจะมีระยะเวลาเกินสี่ปีแล้วก็ตาม ให้ผลการทดสอบ
ยังคงใช้บังคับต่อไปได้”
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

