


สารบัญ 

๑. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมลาสุด) 

๒. กฎกระทรวงกําหนดหลักประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 



พระราชบญัญตั ิ
วิชาชพีบญัช ี
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เปนปที ่๕๙ ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปน้ี 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“วิชาชีพบัญชี” หมายความวา วิชาชีพในดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร 

ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเก่ียวกับการ
บัญชีดานอ่ืนตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

“ผูทําบัญชี” หมายความวา ผูทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
“การประชุมใหญ” หมายความวา การประชุมใหญสามัญหรือการประชุมใหญวิสามัญ 
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ันเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
[ดูกฎกระทรวงกําหนดหลักประกันความรับผดิตอบุคคลทีส่ามของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553] 

หมวด ๑ 
สภาวิชาชีพบัญชี 

มาตรา ๖  ใหมีสภาวิชาชีพบัญชี มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนา
วิชาชีพบัญชี 

กลับหนาสารบัญ
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มาตรา ๗  สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(๑) สงเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 
(๒) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จัดสวัสดิการและการสงเคราะหระหวางสมาชิก 
(๓) กําหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 
(๔) กําหนดจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
(๕) รับขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี 
(๖) รับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อ

ประโยชนในการรับสมัครเปนสมาชิก 
(๗) รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
(๘) รับรองหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูชํานาญการและการศึกษาตอเน่ืองในดานตาง ๆ ของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(๙) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของสมาชิกและผูขึ้นทะเบียนอันเก่ียวกับการประกอบ

วิชาชีพบัญชีใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชี 
(๑๐) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหบริการวิชาการแกประชาชนเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 
(๑๑) ออกขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(๑๒) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
(๑๓) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหาของวิชาชีพบัญชี 
(๑๔) ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพบัญชีตาม

พระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๘  สภาวิชาชีพบัญชีอาจมีรายได ดังตอไปน้ี 
(๑) คาบํารุงสมาชิกและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๓) ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี 
(๔) เงินและทรพัยสินซึ่งมีผูใหแกสภาวิชาชีพบัญชี 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

มาตรา ๙  ภายใตบังคับบทบัญญัติหมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการสอบบัญชี และ
หมวด ๖ การควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการทําบัญชี ในกรณีที่การประกอบวิชาชีพบัญชีดานใดมีผลกระทบ
ตอประโยชนไดเสียของประชาชน หรือเพื่อประโยชนที่จะใหมีการคุมครองประชาชนและพัฒนาหรือจัดระเบียบ
การประกอบวิชาชีพบัญชีดานใด จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบวิชาชีพบัญชีดานนั้นตองไดรับ
ใบอนุญาตหรือตองขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีก็ได 

มาตรา ๑๐  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ ใชบังคับสําหรับวิชาชีพบัญชีดานใด หามมิใหผูใด
ประกอบวิชาชีพบัญชีดานน้ัน เวนแตไดรับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี 

การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

ในการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีจะกําหนดใหผูขึ้นทะเบียนซึ่งมิไดเปน
สมาชิกตองเสียคาธรรมเนียมเปนรายปก็ได แตจะกําหนดคาธรรมเนียมดังกลาวใหสูงกวาคาบํารุงสมาชิกและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตที่เรียกเก็บจากสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเปนรายปไมได 
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มาตรา ๑๑  นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการใหบริการดานการสอบบัญชีหรือดานการทําบัญชีหรือ
ใหบริการวิชาชีพบัญชีดานอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ ตองจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพ
บัญชีตามเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 

(๑) นิติบุคคลน้ันตองจัดใหมีหลักประกันเพ่ือประกันความรับผิดตอบุคคลที่สาม  ทั้งน้ี ตามประเภท 
จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

[ดูกฎกระทรวงกําหนดหลักประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553] 
(๒) ในกรณีประกอบกิจการใหบริการการสอบบัญชี บุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการ

ใหบริการการสอบบัญชีตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง (๑) ใหคํานึงถึงขนาดและรายไดของนิติบุคคลน้ัน และใหนํา

ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของและสภาวิชาชีพบัญชีมาพิจารณาประกอบดวย 
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีตองรับผิดชอบตอบุคคลที่สาม ใหนิติบุคคลซึ่งผูสอบบัญชีน้ันสังกัดอยูรวมรับผิด

ดวยอยางลูกหน้ีรวม และในกรณีที่ยังไมสามารถชําระคาเสียหายไดครบจํานวน ใหหุนสวนหรือกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผูแทนนิติบุคคลใดซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลน้ัน ตองรวมรับผิด
จนครบจํานวน เวนแตพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําผิดที่ตองรับผิด 

หมวด ๒ 
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

    

มาตรา ๑๒  สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีมีสี่ประเภท ดังน้ี 
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกวิสามัญ 
(๓) สมาชิกสมทบ 
(๔) สมาชิกกิตติมศักด์ิ 

มาตรา ๑๓  สมาชิกสามัญตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
(๑) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) สําเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี หรือไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอ่ืน

เทียบเทาปริญญาตรีสาขาวิชาชีพการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง หรือสําเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนตามที่สภา
วิชาชีพบัญชีกําหนด 

(๔) ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพบัญชีตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

(๕) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีที่เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

(๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในขอบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี 

มาตรา ๑๔  สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบตองเปนผูมีสัญชาติไทย และตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
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ความในวรรคหน่ึง มิใหใชบังคับกับผูซึ่งไมมีสัญชาติไทยแตมีสัญชาติของประเทศซึ่งยินยอมใหผูมีสัญชาติไทย
ประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศน้ันได และประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกวิสามัญ แตผูน้ันจะตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

มาตรา ๑๕  สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเชิญเปนสมาชิกตามมติของคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี 

มาตรา ๑๖  สมาชิกสามัญมีสิทธิและหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(๑) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ 
(๒) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ 
(๓) เลือกต้ัง รับเลือกต้ัง หรือรับแตงต้ัง เปนกรรมการหรือดํารงตําแหนงอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการของ

สภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๔) ชําระคาบํารุงสมาชิกหรือคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(๕) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพบัญชีและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี 
(๖) สิทธิและหนาที่อ่ืนตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 
สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักด์ิ มีสิทธิและหนาที่ตาม (๑) (๔) (๕) และ (๖) 

มาตรา ๑๗  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ หรือคณะกรรมการสภา

วิชาชีพบัญชีมีมติเพิกถอนสําหรับกรณีสมาชิกกิตติมศักด์ิ 
(๔) ไมชําระคาบํารุงสมาชิก โดยไมมีเหตุอันสมควรตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

มาตรา ๑๘  ใหมีการประชุมใหญสามัญสภาวิชาชีพบัญชีอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
การประชุมใหญอ่ืนนอกจากการประชุมใหญสามัญ เรียกวา การประชุมใหญวิสามัญ 

มาตรา ๑๙  สมาชิกสามัญอาจขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ในการน้ี นายกสภาวิชาชีพบัญชีตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําขอ 

มาตรา ๒๐  ในการประชุมใหญ ตองมีสมาชิกสามัญมาประชุมไมนอยกวาสองรอยคนจึงเปน
องคประชุม 

การประชุมใหญครั้งใด เมื่อลวงพนเวลาที่กําหนดไวเปนเวลาสามสิบนาทีแลวมีสมาชิกสามัญมา
ประชุมไมครบองคประชุมตามวรรคหน่ึง และการประชุมน้ันไดเรียกประชุมตามมาตรา ๑๙ ใหงดการประชุมครั้ง
น้ัน แตถาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนผูจัดใหมีการประชุม ใหเลื่อนการประชุมน้ันออกไป โดยใหนายกสภา
วิชาชีพบัญชีเรียกประชุมใหญอีกครั ้งหนึ่งภายในสามสิบวันและในการประชุมใหญครั ้งนี ้ ใหองคประชุม
ประกอบดวยสมาชิกสามัญเทาที่มาประชุม 

 มาตรา ๒๑  ในการประชุมใหญ ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชีเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายก
สภาวิชาชีพบัญชีไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี
คนที่หน่ึงหรือคนที่สองตามลําดับเปนประธานในที่ประชุม ถานายกสภาวิชาชีพบัญชีและอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี
ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหสมาชิกสามัญที่มาประชุมเลือกสมาชิกสามัญ
คนหน่ึงทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
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หมวด ๓ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

   

มาตรา ๒๒  ใหมีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ประกอบดวย 
(๑) นายกสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิกสามัญ 
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีทุกดาน ประธานคณะกรรมการ

กําหนดมาตรฐานการบัญชี และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการโดยตําแหนงตาม (๒) มีมติแตงต้ัง

จากผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับวิชาการบัญชีสองคน และผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายหน่ึงคน 
(๔) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิกสามัญ มีจํานวนไมเกินหาคน 
ใหเลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชีเปนกรรมการและเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ไดตาม

ความจําเปนและตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการตาม (๓) และ (๔) และหลักเกณฑ

และวิธีการเลือกต้ังนายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการตาม (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

มาตรา ๒๓  นายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสามป 

ในกรณีที่นายกสภาวิชาชีพบัญชี หรือกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงกอน
ครบวาระ หรือในกรณีที่ที่ประชุมใหญเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) เพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่ง
เลือกต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับเลือกต้ังหรือแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพ่ิมขึ้น 
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดเลือกต้ังหรือแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการเลือกต้ังนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือยังมิไดมี
การแตงต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือยังมิไดมีการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) ขึ้นใหม ใหนายก
สภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวานายก
สภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังหรือแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

นายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกต้ังหรือแตงต้ังอีกได 
แตนายกสภาวิชาชีพบัญชีจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

มาตรา ๒๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการตามมาตรา 
๒๒ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(๕) รัฐมนตรีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๓ 

มาตรา ๒๕  ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชีเลือกกรรมการเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอุปนายกตามจํานวน
ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด ตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน ตําแหนงละหน่ึงคน และ
ตําแหนงอ่ืนตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดตามความจําเปน 
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การปฏิบัติหนาที่ อํานาจหนาที่ และการพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึง ใหเปนไป
ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

มาตรา ๒๖  การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๒๗  คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
ตามที่มอบหมายก็ได 

ใหนําความในมาตรา ๒๖ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(๑) บริหารกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
(๒) กระทํากิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) เสนอรางขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการตาง ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีตอที่ประชุม

ใหญสภาวิชาชีพบัญชี 
(๔) จัดใหมีการประชุมใหญ 
(๕) ออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๒๙  สมาชิกสามัญไมนอยกวาหน่ึงรอยคนจะเขาช่ือเสนอรางขอบังคับตามมาตรา ๒๘ (๓) 

ตอสภาวิชาชีพบัญชีดวยก็ได 
ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อพิจารณารางขอบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชีตามวรรคหน่ึงโดยไมชักชา 

มาตรา ๓๐  วิธีการเสนอและการพิจารณารางขอบังคับ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
รางขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับคาบํารุงสมาชิกหรือคาธรรมเนียม หรือรางขอบังคับตามมาตรา 

๒๒ วรรคสาม มาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง และมาตรา ๔๔ วรรคสอง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีกอน 

รางขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีอนุมัติ หรือคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชีใหความเห็นชอบตามวรรคสองแลว แลวแตกรณี เมื ่อนายกสภาวิชาชีพบัญชีลงนามและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

มาตรา ๓๑  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจกระทําการแทน
สภาวิชาชีพบัญชี ในการน้ี นายกสภาวิชาชีพบัญชีจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอ่ืนกระทําการแทนตนเฉพาะ
ในกิจการใดก็ได 

มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมการประกอบวิชาชีพบัญชีดานตาง ๆ ใหมี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแตละดาน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นมีจํานวนตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 

ประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีดานตาง ๆ ใหมาจากการเลือกต้ังของสมาชิกสามัญ โดยที่ประชุมใหญ
สภาวิชาชีพบัญชี 
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คุณสมบัติและลักษณะตองหามของประธานกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีตามวรรคหน่ึง 
การแตงตั้งหรือการเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง อํานาจหนาที่ และการดําเนินการอื่นของ
ประธานกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชี ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี 

   

 มาตรา ๓๓  ใหมีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีแตงตั้งจากผูมีความรูความชํานาญและประสบการณเกี่ยวกับการบัญชี มีจํานวนไมนอยกวา
เจ็ดคนแตไมเกินสิบเอ็ดคน และผูแทนกรมการประกันภัย ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผูแทนกรมสรรพากร 
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนกรรมการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
ใหกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคน

หน่ึงเปนเลขานุการ 
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การคัดเลือก และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีมีอํานาจหนาที่กําหนดและปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชีและกฎหมายอ่ืน 

มาตรฐานการบัญชีตองจัดทําขึ้นเปนภาษาไทย 
มาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีกําหนดและปรับปรุงเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
เมื่อไดรับแจงจากผูทําบัญชี ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ผูใชขอมูลทางการเงิน กรมการประกันภัย กรม

พัฒนาธุรกิจการคา กรมสรรพากร ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานอ่ืนใด วามีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
กําหนดไวซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือเปนอุปสรรคตอการประกอบกิจการ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตองดําเนินการ
ตรวจสอบและรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ และกําหนด ปรับปรุง หรือพัฒนามาตรฐานการบัญชีโดยพลัน 

มาตรา ๓๕  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางใดตามที่มอบหมายได 

มาตรา ๓๖  ใหนําความในมาตรา ๒๖ มาใชบังคับกับการประชุมคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
บัญชีและคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีแตงต้ังโดยอนุโลม 

หมวด ๕ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการสอบบัญชี 

   

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการสอบบัญชี หรือใหเอกสารใดตองมีผูสอบ
บัญชีลงลายมือช่ือรับรองหรือแสดงความเห็น หามมิใหผูใดลงลายมือช่ือรับรองการสอบบัญชี รับรองเอกสาร หรือ
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แสดงความเห็นในฐานะผูสอบบัญชี เวนแตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต หรือเปนการกระทําในอํานาจหนาที่ทาง
ราชการ 

มาตรา ๓๘  ผูใดจะเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองไดรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี 
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหเปนไปตาม

แบบและหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวและใบอนุญาตนั้นมิไดถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใหผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตตออธิบดีกรมสรรพากรในการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๓๙  ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แตในกรณีเปนสมาชิกวิสามัญซึ่ง
เปนคนตางดาวตองเปนผูมีความรูภาษาไทยดีพอที่จะสามารถสอบบัญชีและจัดทํารายงานเปนภาษาไทยได และมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย และเมื่อไดรับใบอนุญาตแลวตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคน
ตางดาวดวย จึงจะปฏิบัติงานเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได 

(๒) ผานการทดสอบหรือฝกอบรมหรือฝกงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีมาแลวตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เน่ืองจากกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖๙ มาตรา ๓๒๓ 
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยเวนแตความผิดฐานทําใหเสียทรัพยและความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการบัญชี กฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรือกฎหมายวาดวยการกําหนดความผิด
เกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ เฉพาะที่เกี่ยวกับการรับรองงบ
การเงินหรือบัญชีอื ่นใดอันไมถูกตองหรือทํารายงานเท็จ หรือความผิดตามหมวด ๕ และหมวด ๖ แหง
พระราชบัญญัติน้ี เวนแตตองคําพิพากษาหรือพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอ่ืนตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

มาตรา ๔๐  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพน
หาปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต
และปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูน้ันจะย่ืนคําขอรับใบอนุญาตไดอีกเมื่อสิ้นระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันที่คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่
สองแลว ผูน้ันเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกตอไป 

มาตรา ๔๑  ใบอนุญาตเปนผู สอบบัญชีร ับอนุญาตไมม ีอายุ แตผู ร ับใบอนุญาตตองชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 

ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นผล เมื่อผูรับใบอนุญาต 
(๑) ตาย 
(๒) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๙ 
(๔) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเน่ืองจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
(๕) ไมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตและไมไดรับการผอนผันตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

กําหนด 
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(๖) ไมเขารับการอบรมตามหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดใหครบถวนตามมาตรา ๔๓ และสภา
วิชาชีพบัญชีไมไดมีคําสั่งพักใชใบอนุญาต 

มาตรา ๔๒  เมื่อสภาวิชาชีพบัญชีไดรับคําขอรับใบอนุญาตแลวเห็นวาผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๙ ใหสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาออกใบอนุญาตใหผูย่ืนคําขอโดยเร็ว ซึ่งตอง
ไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีที่สภาวิชาชีพบัญชีไมออกใบอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขอ สภาวิชาชีพบัญชีตองแสดงเหตุผลของ
การไมออกใบอนุญาตไวโดยชัดแจง ในกรณีเชนน้ีผูยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณการไมออกใบอนุญาตตอคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีกําหนด 

มาตรา ๔๓  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีหนาที่ตองเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนา ตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง สภาวิชาชีพบัญชีจะมีคําสั่งพักใชใบอนุญาต
ของผูน้ันไวจนกวาผูน้ันจะไดปฏิบัติตามก็ได 

หมวด ๖ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการทําบัญชี 

   

มาตรา ๔๔  หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพเปนผูทําบัญชี เวนแตเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้น
ทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี 

หลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

มาตรา ๔๕  ผูทําบัญชีที่จะขึน้ทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปน้ี 

(๑) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
(๒) มีความรูภาษาไทยเพียงพอที่จะทําบัญชีเปนภาษาไทยได 
(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เนื่องจากกระทําความผิดตามฐานความผิดหรือ

กฎหมายที่กําหนดในมาตรา ๓๙ (๓) เวนแตตองคําพิพากษาหรือพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป 
(๔) มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(๕) ไมมีลักษณะตองหามอ่ืน ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

หมวด ๗ 
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

   

มาตรา ๔๖  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี และตองปฏิบัติหนาที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
สอบบัญชี หรือมาตรฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวของที่กําหนดตามพระราชบัญญัติน้ี 

บุคคลตามวรรคหน่ึงผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือมาตรฐานที่กําหนดตามพระราชบัญญัติน้ี ให
ถือวาผูน้ันประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
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มาตรา ๔๗  ใหสภาวิชาชีพบัญชีจัดทําจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้นเปนภาษาไทย 
และอยางนอยตองประกอบดวยขอกําหนดในเรื่องดังตอไปน้ี 

(๑) ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต 
(๒) ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
(๓) ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ 
(๔) ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ปฏิบัติหนาที่ให 

มาตรา ๔๘  ขอความใดในสัญญาจางสอบบัญชีที่กําหนดใหมีผลเปนการจํากัดหรือปฏิเสธความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ขอความน้ันเปนโมฆะ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะรายงานผลการสอบบัญชีโดยระบุขอความใดอันแสดงวาตนไมรับผิดชอบ
ในผลการตรวจสอบ หรือแสดงความไมชัดเจนในผลการตรวจสอบเพราะเหตุที่ตนมิไดปฏิบัติหนาที่โดยครบถวนที่พึง
คาดหวังไดจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือโดยครบถวนตามมาตรฐานการสอบบัญชีมิได 

การกระทําตามวรรคสองถือวาเปนการพฤติผิดจรรยาบรรณ 

มาตรา ๔๙  โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีดังตอไปน้ี 
(๑) ตักเตือนเปนหนังสือ 
(๒) ภาคทัณฑ 
(๓) พักใชใบอนุญาต พักการขึ้นทะเบียน หรือหามการประกอบวิชาชีพบัญชีดานที่ประพฤติผิด

จรรยาบรรณโดยมีกําหนดเวลา แตไมเกินสามป 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสั่งใหพนจากการเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

มาตรา ๕๐  ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีจํานวนไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสิบหาคน ซึ่ง
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพบัญชีจากผูซึ่งมีความ
เที่ยงธรรมและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนสมาชิกสามัญ 
(๒) ประกอบวิชาชีพบัญชีมาแลวไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(๓) ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
(๔) ไม ดํารงตําแหนงนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือเปนกรรมการหรืออนุกรรมการอ่ืนตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
ในกรณีที่เปนการสมควรใหสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐและคณะกรรมการจรรยาบรรณได

วินิจฉัยเรื่องเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีมาตรฐานเดียวกัน ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพบัญชีขอใหสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐที่กฎหมายกําหนดใหมี
หนาที่ดูแลเรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีแตงต้ังผูแทนของตนเพ่ือเปนกรรมการจรรยาบรรณตาม
วรรคหน่ึงได ในกรณีน้ีไมใหนําความในวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) มาใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณเลือกกรรมการจรรยาบรรณดวยกันคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ 
และจะใหมีผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณกําหนดก็ได 

มาตรา ๕๑  ใหกรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับการ
แตงต้ังอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ใหกรรมการจรรยาบรรณซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการ
จรรยาบรรณใหมจะเขารับหนาที่ 
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มาตรา ๕๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหกรรมการจรรยาบรรณพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๐ 
(๔) ที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพบัญชีมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

สมาชิกสามัญที่มาประชุม แตตองไมนอยกวาสองรอยคะแนนเสียง 
ในกรณีที่ตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแตงต้ังกรรมการ

จรรยาบรรณแทนตําแหนงที่วางไปพลางกอน และใหกรรมการจรรยาบรรณซึ่งไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ไดจนถึง
การประชุมใหญคราวตอไป 

มาตรา ๕๓  เมื่อมีผูกลาวหาหรือปรากฏตอคณะกรรมการจรรยาบรรณวาผูประกอบวิชาชีพบัญชี
หรือผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการ
สอบสวนพิจารณาโดยเร็ว 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่ง สิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือ
ผูกลาวหารูเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณและรูตัวผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ  ทั้งน้ี ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณน้ัน 

การย่ืนคํากลาวหา การสอบสวน และการพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี 

ในการดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการแทนก็ได โดยประกอบดวยกรรมการจรรยาบรรณอยางนอยหน่ึงคนและอนุกรรมการอ่ืน
ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแตงต้ังจากผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๐ (๑) (๓) และ 
(๔) ตามจํานวนที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการมีอํานาจเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคําหรือ
ช้ีแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือ
ประกอบการพิจารณา เพ่ือประโยชนแกการสอบสวนก็ได 

เมื่อคณะอนุกรรมการทําการสอบสวนเสร็จแลว ใหเสนอเรื่องพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพ่ือพิจารณา 

การถอนเรื่องการกลาวหาที่ไดยื่นหรือแจงไวแลวนั้น ไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๕๔  เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาจากผลการสอบสวนแลวมีมติวาผูใดประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ใหมีคําสั่งลงโทษผูน้ันตามมาตรา ๔๙ 

ในกรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณมีมติวาผูถูกกลาวหามิไดประพฤติผิดจรรยาบรรณให
สั่งยกคํากลาวหา 

การออกคําสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือการออกคําสั่งยกคํากลาวหาตามวรรคสอง ใหแจง
คําสั่งใหผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

มาตรา ๕๕  ผูกลาวหาหรือผูซึ่งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตาม
มาตรา ๕๔ ตอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีกําหนด 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีใหเปนที่สุด 
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การอุทธรณคําสั่งไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งลงโทษ เวนแตคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจะสั่งเปนอยางอ่ืน 

มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการ
จรรยาบรรณที่คณะกรรมการจรรยาบรรณแตงต้ังเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๗  กรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการจรรยาบรรณผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวใน
เรื่องที่ปรึกษาหารือเรื่องหน่ึงเรื่องใด หามมิใหเขารวมพิจารณา ปรึกษาหารือ หรือลงคะแนนเสียงในเรื่องน้ัน 

มาตรา ๕๘  ใหนําความในมาตรา ๒๖ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
และคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยอนุโลม 

หมวด ๘ 
การกํากับดูแล 

   

มาตรา ๕๙  ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบดวย 
(๑) ปลัดประทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมสรรพากร ผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธาน
กรรมการหอการคาไทย 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาการ
บัญชีสองคน และผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายหน่ึงคน 

ใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหแตงตั้งเจาหนาที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาเปนผูชวยเลขานุการตามความจําเปน 

ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาทําหนาที่ธุรการและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับการ
แตงต้ังอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

มาตรา ๖๐  ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(๑) กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของสภาวิชาชีพบัญชี 
(๒) เสนอแนะใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ 
(๓) ใหความเห็นชอบขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และมาตรฐานการ

บัญชีตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม 
(๔) พิจารณาอุทธรณของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
(๕) พิจารณาอุทธรณของผูกลาวหาหรือผูซึ่งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษตามมาตรา ๕๕ 

วรรคหน่ึง 
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับ

ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
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มาตรา ๖๑  ในการดําเนินการของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีตามมาตรา ๖๐ 
(๑) ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีมีอํานาจดังตอไปน้ีดวย 

(๑) สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี 
(๒) สั่งเปนหนังสือใหสมาชิก กรรมการ หรืออนุกรรมการอ่ืนใดของสภาวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลใด

ช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี 
(๓) สั่งเปนหนังสือใหสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี

ระงับ แกไข หรือวางมาตรการแกไขการกระทําอันเปนการขัดตอกฎหมาย วัตถุประสงค หรือขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี 

มาตรา ๖๒  ใหนําความในมาตรา ๒๖ มาใชบังคับกับการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีแตงต้ังโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓  เมื่อปรากฏวานายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ หรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี หรือกระทําการอันเปนการเสื่อมเสีย
อยางรายแรงแกสภาวิชาชีพบัญชี ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีทําการสอบสวนโดยเร็ว 
และเสนอผลการพิจารณาเพ่ือใหรัฐมนตรีมีคําสั่งใหนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ หรืออนุกรรมการผูน้ันพนจาก
ตําแหนง 

คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่กรรมการโดยตําแหนงตามมาตรา ๒๒ (๒) ผูใดถูกสั่งใหพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

ใหกรรมการผูน้ันพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๒ (๒) ดวย 

มาตรา ๖๔  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๓ อันเปนผลใหจํานวนกรรมการของคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีเหลือไมถึงก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการที่พึงมี ใหรัฐมนตรีแตงตั้งสมาชิกสามัญเทาจํานวน
กรรมการที่จะมีไดตามมาตรา ๒๒ เปนกรรมการช่ัวคราวแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงในวันเดียวกันกับวันที่
รัฐมนตรีมีคําสั่งใหกรรมการพนจากตําแหนง 

ใหมีการเลือกต้ังหรือแตงต้ังกรรมการใหมตามมาตรา ๒๒ ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
รัฐมนตรีมีคําสั่งแตงต้ังกรรมการช่ัวคราว เวนแตมีวาระเหลืออยูไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน รัฐมนตรีจะสั่งใหไมมี
การเลือกต้ังก็ได และใหผูซึ่งไดรับเลือกต้ังหรือแตงต้ังเปนกรรมการแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ
ผูซึ่งตนแทน 

ใหกรรมการช่ัวคราวซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเมื่อกรรมการใหมเขารับหนาที่แลว 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

   

มาตรา ๖๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖  นิติบุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท
และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๖๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 



- ๑๔ - 
 

มาตรา ๖๘  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตผูใดถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ ทําการสอบ
บัญชีในระหวางน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีผูใดถูกลงโทษประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ (๓) หรือ (๔) ทําการประกอบวิชาชีพบัญชีในระหวางนั้น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๕๓ วรรคหา หรือ
คําสั่งของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีตามมาตรา ๖๑ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ 0

๑  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั ่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู จัดการ หรือบุคคลใดซึ ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่ง
การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผูน้ันตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
น้ัน ๆ ดวย  

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๗๓  ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ ในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
หรือถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๗๔  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทยทําหนาที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจนกวาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้จะ
เขารับหนาที่ และใหถือวานายกสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยเปนนายกสภาวิชาชีพ
บัญชีจนกวาจะมีการเลือกต้ังนายกสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติน้ี แตตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

มาตรา ๗๕  ในระหวางที่สภาวิชาชีพบัญชียังมีสมาชิกไมถึงหารอยคน ใหคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีทําหนาที่สภาวิชาชีพบัญชีเพ่ืออนุมัติหรือใหความเห็นชอบขอบังคับของสภาวิชาชีพ
บัญชี 

มาตรา ๗๖  ใหบรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวง ขอบังคับ หรือประกาศตามพระราชบัญญัติน้ีในเรื่องเดียวกัน
ออกใชบังคับ 

๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนติิบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

                                                            



- ๑๕ - 

ในกรณีที่มีปญหาไมอาจปฏิบัติตามกฎกระทรวง ขอบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ผูสอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดในเรื่องใด ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีกําหนดวิธีปฏิบัติหรือ
ยกเวนการปฏิบัติในเรื่องน้ันขึ้นเปนการเฉพาะหรือเปนการทั่วไปได 

มาตรา ๗๗  ในวาระเริ่มแรกที่ยังมิไดมีการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจะกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีที่สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทยไดกําหนดขึ้นและใชกันแพรหลายอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับเปนมาตรฐานการบัญชี
ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางกอนก็ได 

มาตรา ๗๘  นิติบุคคลใดใหบริการการสอบบัญชีหรือการทําบัญชีอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ ใหย่ืนขอจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชีภายในหน่ึงปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับตามเง่ือนไข 
ดังตอไปน้ี 

(๑) นิติบุคคลนั้นตองจัดใหมีหลักประกันตามมาตรา ๑๑ (๑) ใหครบถวนภายในระยะเวลาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมเกินกวาสามป 

(๒) ดําเนินการใหถูกตองตามมาตรา ๑๑ (๒) ใหครบถวนภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช
บังคับ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

  นายกรฐัมนตร ี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในปจจุบันน้ีการประกอบวิชาชีพบัญชีได
ขยายครอบคลุมออกไปหลายดานไมวาการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชี
ภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี หรือบริการดานอ่ืน ซึ่งมีความเก่ียวของสัมพันธกับกิจกรรมในทาง
ธุรกิจตาง ๆ อยางกวางขวาง สมควรสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีอยูภายใตการดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีเดียวกัน
เพ่ือเปนศูนยรวมและสงเสริมความเปนปกแผน รวมทั้งใหความรูและพัฒนาสงเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพมีคุณภาพและมาตรฐานและมีความกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนเพ่ือใหมีการควบคุมจรรยาบรรณ
การประกอบวิชาชีพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกกฎกระทรวงไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 

“ผูประกอบวิชาชีพบัญชี”  หมายความวา  นิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการใหบริการดานการสอบบัญชี

หรือดานการทําบัญชี  หรือใหบริการวิชาชีพบัญชีดานอื่นตามที่กําหนด  โดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๙ 

“ทุน”  หมายความวา  ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด  ทุนชําระแลวของบริษัทมหาชนจํากัด  

สวนลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคนในหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเงินที่ผูเปน

หุนสวนหรือสมาชิกนํามาลงหุนในนิติบุคคลอื่น 

“รายได”  หมายความวา  รายไดที่เกิดจากการประกอบกิจการใหบริการดานการสอบบัญชี

หรือดานการทําบัญชี  หรือใหบริการวิชาชีพบัญชีดานอื่นตามที่กําหนด  โดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๙ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความวา  สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 

กลับหนาสารบัญ
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ขอ ๒ ในวันที่ย่ืนจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชี  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองจัดใหมี

หลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามประเภทหนึ่งประเภทใดรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวา

รอยละสามของทุน  ณ  วันที่ ย่ืนจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชี  และแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

หลักประกันมาพรอมกับการย่ืนจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชี   

การเพิ่มทุนหรือลดทุนของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในระหวางรอบปบัญชีไมกระทบตอ

จํานวนหลักประกันที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดจัดใหมีแลวในรอบปบัญชีนั้น   

ขอ ๓ ประเภทของหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลที่สาม  ไดแก 

(๑) เงินฝากสถาบันการเงินในประเทศประเภทฝากประจําต้ังแตหนึ่งปข้ึนไป 

(๒) บัตรเงินฝากซึ่งสถาบันการเงินในประเทศออกใหแกผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเปน

หลักฐานการฝากเงินของผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทยที่จําหนายในราชอาณาจักร 

(๔) พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลซ่ึงมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

จัดต้ังข้ึน 

(๕) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพบัญชีของผูประกอบวชิาชีพบัญชี 

หลักประกันตามวรรคหนึ่งตองปราศจากภาระผูกพัน 

ขอ ๔ จํานวนของหลักประกันตามขอ  ๓  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหถือตามจํานวนเงิน 

ที่ปรากฏในตราสารนั้น  สวนหลักประกันตามขอ  ๓  (๕)  ใหถือตามจํานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย 

ที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 

ขอ ๕ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองดํารงหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคล 

ที่สามตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ ๖ ภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีทุกป  ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีจัดใหมี

หลักประกันเปนจํานวนไมนอยกวารอยละสามของทุน  ณ  วันส้ินรอบปบัญชีที่ผานมา  หรือของรายได

รอบปบัญชีที่ผานมา  แลวแตจํานวนใดจะมากกวา  และแจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันตอสภา

วิชาชีพบัญชี   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกันในระหวางรอบปบัญชี  ใหผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีแจงตอสภาวิชาชีพบัญชีภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ขอ ๗ การแจ งรายละเอี ยด เกี่ ยวกับหลักประกันหรือการ เปลี่ ยนแปลงประเภท 
ของหลักประกันตามกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชีอ ยูแลวกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ตองจัดใหมีหลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใดรวมกันเปนจํานวน 
ไมนอยกวารอยละสามของทุน  ณ  วันส้ินรอบปบัญชีที่ผานมา  หรือของรายไดรอบปบัญชีที่ผานมา  
แลวแต จํานวนใดจะมากกวา   และแจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันตอสภาวิชาชีพบัญชี   
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ   

ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามวรรคหนึ่งประกอบกิจการไมถึงหนึ่งรอบปบัญชี   
ตองจัดใหมีหลักประกันเปนจํานวนไมนอยกวารอยละสามของทุน  ณ  วันที่แจงตอสภาวิชาชีพบัญชี 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พรทิวา  นาคาศัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี   พ.ศ .  ๒๕๔๗   บัญญัติใหนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการใหบริการดานการสอบบัญชี 
หรือดานการทําบัญชี  หรือใหบริการวิชาชีพบัญชีดานอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๙  
ตองจัดใหมีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามตามประเภท   จํานวน   หลักเกณฑ   
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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