
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับที่ ๕) 

เรื่อง คุณสมบติัและลักษณะต้องห้าม การเลือกต้ังหรือ 
การแต่งต้ัง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของประธาน 

คณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อํานาจหน้าที่ 
และการดําเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่ เ ป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธาน

คณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน การเลือกต้ังหรือการแต่งต้ัง การดํารงตําแหน่ง 
การพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที่และการดําเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ วรรคสาม 

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๕) เรื่อง คุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้าม การเลือกต้ังหรือการแต่งต้ัง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อํานาจหน้าที่ และการดําเนินการอื่นของ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 
ข้อ ๒๑  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 

๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“การประชุมใหญ่” หมายความว่า การประชุมใหญ่สามัญหรือการประชุมใหญ่

วิสามัญ 
“คณะกรรมการ”๒ หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง/หน้า ๕๐/๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
๒ นิยามคําว่า “คณะกรรมการ” เพิ่มโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๑๖) เรื่อง คุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของประธาน
คณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อํานาจหน้าท่ีและการดําเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๔  ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านมีประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีและกรรมการวิชาชีพบัญชีรวมกันอย่างน้อยคณะละเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน เว้นแต่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ให้ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านมาจากการเลือกต้ังของสมาชิก
สามัญในที่ประชุมใหญ่ และกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านให้มาจากการเสนอชื่อของประธาน
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีในด้านนั้น โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีต้องให้ความเห็นชอบด้วย 

การเลือกต้ังประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน ให้นําข้อบังคับสภา
วิชาชีพเกี่ยวกับการเลือกต้ังนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
ข้อ ๕๓  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
(๒) ในวันเลือกต้ังมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับงานแต่ละด้าน 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด้านการทําบัญชีและด้านการบัญชีบริหาร 

เป็นหรือเคยเป็นผู้อํานวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชี หรือดํารง
ตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้อํานวยการ
ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชีหรือดํารงตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือบริษัทมหาชน
จํากัดซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ตํ่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

(ข) ด้านการสอบบัญชี 
เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 

โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนจํากัด
ที่มีสินทรัพย์รวมไม่ตํ่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มี
สินทรัพย์รวมไม่ตํ่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท อย่างน้อยหนึ่งบริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งบริษัท เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

(ค) ด้านการวางระบบบัญชี 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการวางระบบบัญชีในกิจการที่

ให้บริการวางระบบบัญชีแก่องค์การต่าง ๆ มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี โดยต้องเป็นหรือ
เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของกิจการดังกล่าวด้วยเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 

                                                 
๓ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๑๖) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือ
กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อํานาจหน้าท่ีและการดําเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้อํานวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชี หรือดํารง
ตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดหรือรัฐวิสาหกิจ มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้อํานวยการ
ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชีหรือดํารงตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือบริษัทมหาชน
จํากัดซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ตํ่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ผู้สอน
วิชาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการและสภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง ซึ่งมีระยะเวลา
สอนรวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี โดยต้องเคยสอนวิชาการวางระบบบัญชีเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า
ห้าปี 

การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้นับรวมกันได้ แต่
เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 

(ง) ด้านการบัญชีภาษีอากร 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ทําหน้าที่ในการให้บริการให้คําปรึกษาด้านภาษีอากร

ในกิจการที่ให้บริการให้คําปรึกษาด้านภาษีอากรแก่องค์การต่างๆ มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าปีโดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของกิจการดังกล่าวด้วยเป็นเวลารวมกันไม่น้อย
กว่าห้าปี หรือ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด หรือระดับรองของส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากร 
แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรมาเป็นเวลารวมกันไม่น้อย
กว่าห้าปี 

การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) ให้นับรวมกันได้ แต่เมื่อ
รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 

(จ) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ผู้สอน

วิชาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการและสภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง ซึ่งมีระยะเวลา
สอนรวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี หรือ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดหรือระดับรองของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีแล้วแต่กรณี 
และปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีมาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของคณะที่สอนเกี่ยวกับ
วิชาชีพบัญชี หรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่ทาง
ราชการและสภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง ซึ่งมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้นับรวมกันได้ แต่
เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) ไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพสภาวิชาชีพ
บัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามกฎหมายอื่น 

(๕) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระทําโดยทุจริต 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทําการ
ใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

 
ข้อ ๖  กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวัน

เลือกต้ัง 
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
 
ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ

สามปีกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังหรือแต่งต้ังอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไม่ได้ 

 
ข้อ ๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

แต่ละด้านและกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ 
(๔) สมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองร้อยเสียงให้

ออกจากตําแหน่ง ด้วยเหตุเป็นผู้กระทําการอันเป็นการเสื่อมเสียแห่งเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพบัญชี 
 
ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน

นั้นและการประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม 
(๒) ผดุงไว้ซึ่งศักด์ิศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั้น 
(๓) ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
(๔) ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้างประสบการณ์แห่งการประกอบ

วิชาชีพบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) ประสานการทํางานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กรวิชาชีพอื่นและ
ประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กรอื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ ภายใต้
นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี 

(๖) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านนั้นในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี 

(๗) กระทําการอื่นใดตามที่มติที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย 

 
ข้อ ๑๐๔  ในกรณีที่มีปัญหาการแปลความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้

คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เกษรี  ณรงค์เดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

                                                 
๔ ข้อ ๑๐ เพิ่มโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๑๖) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพ
บัญชีแต่ละด้าน อํานาจหน้าท่ีและการดําเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๙) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกต้ังหรือการ
แต่งต้ัง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชี
แต่ละด้าน อํานาจหน้าที่ และการดําเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๘๕ 
 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๖) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกต้ังหรือการ
แต่งต้ัง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชี
แต่ละด้าน อํานาจหน้าที่และการดําเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย์/ผูจ้ดัทํา 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
วิชพงษ์/ผู้ตรวจ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
                                                 

๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๖ ง/หน้า ๓/๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง/หน้า ๔๘/๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


