ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๗/๒๕๕๑
เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบเปนผูจัดอบรม หรือสัมมนา และหลักสูตร
_____________
ตามข อ บั ง คับ สภาวิช าชีพ บั ญชี (ฉบั บ ที่ ๑๕) เรื่ อ ง หลัก เกณฑ และวิธีก ารเกี่ ยวกั บ การเขารั บ การ
ฝก อบรม หรือ เขารวมประชุ มสัม มนา เพื่อ พัฒนาความรูต อเนื่อ งทางวิชาชีพบั ญชี ไดกําหนดให ผูจัด การอบรมใน
(๕) หนวยงานภายในของผูรับการอบรม หรือการสัมมนา และใน (๖) หนวยงานอื่น ในการเปนผูจัดการอบรม หรือ
การสัมมนา ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีได ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี นั้น
เพื่อใหก ารพิจ ารณาใหความเห็ นชอบในการเปนผูจั ดการอบรม หรื อการสัมมนา มีความชั ดเจนและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน สภาวิชาชีพบัญชี จึงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบในการเปนผูจัดการ
อบรม หรือ การสัมมนาของ (๕) หนวยงานภายในของผูรับการอบรม หรือการสัมมนา ที่สภาวิชาชีพบัญชีใหความ
เห็นชอบ และใน (๖) หนวยงานอื่นที่สภาวิชาชีพบัญชีใหความเห็นชอบ ไวดังนี้
ขอ ๑ หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบหนวยงานตามขอ ๕ และขอ ๖ มีดังนี้
๑.๑ คุณสมบัติของหนวยงาน
(๑) เปนสถาบันฝกอบรมที่มีสถานะเปนนิติบุคคล มูลนิธิ หรือ
(๒) เปนหนวยงานภายในของนิติบุคคลที่เปนตนสังกัดของผูเขารับการอบรมหรือ
การสัมมนา
๑.๒ หลักฐานในการขอเปนผูจัดการอบรมหรือสัมมนา
หนวยงานที่ประสงคจะเปนผูจัดการอบรมหรือการสัมมนาตองยื่นหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ไดแก สําเนาหรือภาพถายหลักฐานการเปน
นิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคล ทะเบียนสมาคม หลักฐานอื่นที่แสดงความเปน
นิติบุคคลหรือสถานฝกอบรมวิชาชีพเอกชน
(๒) วัตถุประสงคของหนวยงาน
(๓) ประวัติความเปนมา ประสบการณและผลงานในการจัดอบรมสัมมนาของหนวยงาน
(๔) ประวัติและประสบการณของผูบริหารหนวยงาน
ขอ ๒ หลักเกณฑการใหความเห็นชอบหลักสูตรอบรมหรือสัมมนา
ผูจัดการอบรมหรือสัมมนาทุกหนวยงานตองขอความเห็นชอบตอ สภาวิชาชีพบัญชี กอนจัดอบรม
หรือสัมมนาโดยตองยื่นเอกสาร ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรหรื อโครงการอบรมสัมมนาซึ่งแสดง รายละเอียดเนื้อ หาวิชา และระยะเวลาในการ
จัดอบรมในแตละเนื้อหาของหลักสูตร

-๒-

๒.๒ ประวัติวิทยากรและหลักฐานที่แสดงวาวิทยากร เปนผูที่มีพื้นความรูในเรื่องที่จะอบรมสัมมนา
และมีประสบการณในเรื่องนั้นอยางเพียงพอ ซึ่งประกอบดวย
- ประวัติการศึกษาและประสบการณของวิทยากร
- ประวัติการทํางานอดีตถึงปจจุบัน
๒.๓ เนื้อหาหลักสูต รการอบรม หรือ การสั มมนา ตอ งมี เนื้อหาครอบคลุม เรื่องหนึ่ งเรื่อ งใดหรือ
หลายเรื่องดังตอไปนี้
ลําดับที่
๑

๒

๓

๔

เรื่อง
การบัญชี

เนื้อหาเกี่ยวของกับ

- แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- การบัญชีการเงิน
- ระบบบัญชี
- การบัญชีบริหาร
- การบัญชีตนทุน
- การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
- เนื้อหาใหม ๆ ทางการบัญชี
- เรื่องอื่นที่มีเนื้อหาสัมพันธเกี่ยวกับการบัญชี
การสอบบัญชี
- แมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- เนื้อหาใหม ๆ ทางการสอบบัญชี
- เรื่องอื่นที่มีเนื้อหาสัมพันธเกี่ยวกับการสอบบัญชี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
- กฎหมาย ขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
เกี่ยวของกับการบัญชีและการ
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของกับหางหุนสวนและบริษัท
สอบบัญชี
- ประมวลรัษฎากร
- กฏหมายมหาชน
- ขอบังคับและประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
- กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
- กฎหมายของหนวยงานหรือสถาบันอื่นๆ เชน การประกันภัยคลังสินคา
สหกรณ และการทํานิติกรรม สัญญา
- กฏหมายแรงงาน
- พ.ร.บ.สงเสริมการลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ - เกี่ยวของกับผลิตภัณฑฮารดแวรและซอฟตแวร กระบวนการบริหารงาน
กับวิชาชีพบัญชี
และปฏิบัติ การระบบสารสนเทศ รวมทั้ งงานดานบุคลากรและทักษะ
ดานต าง ๆ ซึ่ง จําเปน ต อ การนํ าผลิต ภั ณฑ แ ละกระบวนการดั ง กลาว
มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการผลิ ต ข อ มู ล สารสนเทศรวมถึ ง การพั ฒ นาการ
บริ หารงานและการควบคุม ระบบสารสนเทศ เช น ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี E- Commerce โปรแกรมระบบคอมพิว เตอร ระบบ
เครือขายและการโอนยายขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน
ฯลฯ

-๓-

ลําดับที่
เรื่อง
๕
หัวขออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาสัมพันธ
กับวิชาชีพสอบบัญชี

เนื้อหาเกี่ยวของกับ
- เชน การบริหารจัดการ การเงิน การใหบริการเกี่ยวเนื่องและการให
คําปรึกษา การพัฒนาบุคคล ความรูและทักษะพิเศษอื่นที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพ
- การตรวจสอบภายใน
- การควบคุมภายในดานอื่นๆ
ฯลฯ

ขอ ๓ การจัดสงสําเนารายชื่อผูเขารับการอบรม หรือการสัมมนา
เมื่ อสิ้น สุดการอบรมสัมมนาทุก หลัก สูตรผูจัด การอบรม สั มมนาตองจัดสง ทะเบียนรายชื่อผู เขา
รับการอบรมสัมมนา ใหส ภาวิชาชีพบั ญชี ตามแบบที่ สภาวิช าชีพบั ญชีกําหนด เพื่ อเปนหลั กฐานการพั ฒนาความรู
ตอเนื่องของผูอบรมสัมมนา ผูจัดการอบรมสัมมนาตองสงสําเนารายชื่อพรอมลายมือชื่อลงทะเบียนเขารับการอบรม
สัม มนาเฉพาะผู เขาอบรมสัมมนาที่เ ปนผูส อบบัญชีรับ อนุ ญาตมาใหส ภาวิช าชีพบั ญชี เพื่อเปนหลั กฐานการพั ฒนา
ความรูตอเนื่องของผูอบรมสัมมนาแตละหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เกษรี ณรงคเดช
(ศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช)
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

