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ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญช ี
(ฉบับที่  ๑๖) 

เรื่อง  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  การเลือกตั้งหรือการแตงตั้ง  การดํารงตําแหนง   
การพนจากตําแหนงของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน   

อํานาจหนาที่และการดําเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน   
(แกไขเพิ่มเติมครั้งที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะตองหามของประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแตละดาน  เพ่ือใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๗   (๑๑)  มาตรา   ๓๐   และมาตรา   ๓๒   วรรคสาม   
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภาวิชาชีพบัญชี  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๑๖)  เรื่อง  คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหาม  การเลือกตั้งหรือการแตงตั้ง  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนงของประธาน
คณะกรรมการ   หรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน   อํานาจหนาที่และการดํา เนินการอื่น 
ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน  (แกไขเพิ่มเติม  ครั้งที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้ในขอ  ๓  แหงขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๕)  เรื่อง  

คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  การเลือกตั้งหรือการแตงตั้ง  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง
ของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน  อํานาจหนาที่และการดําเนินการอื่น
ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
ขอ ๔ ใหยกเลิก 
“(๑)  ความในขอ  ๕  แหงขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๕)  เรื่อง  คุณสมบัติและลักษณะ

ตองหาม   การเลือกตั้งหรือการแตงตั้ง   การดํารงตําแหนง   การพนจากตําแหนงของประธาน
คณะกรรมการ   หรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน   อํานาจหนาที่และการดํา เนินการอื่น 
ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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(๒) ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๙)  เรื่อง  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  การเลือกตั้ง 
หรือการแตงตั้ง  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนงของประธานคณะกรรมการ  หรือกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแตละดาน  อํานาจหนาที่และการดําเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน  
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

และใหใชความตอไปนี้แทน   
“ขอ  ๕  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนสมาชิกสามัญ 
(๒) ในวันเลือกตั้งมีคุณสมบัติและประสบการณท่ีสอดคลองกับงานแตละดาน  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ดานการทําบัญชีและดานการบัญชีบริหาร 
  เปนหรือเคยเปนผูอํานวยการฝายการเงินหรือฝายการบัญชี  หรือดํารงตําแหนง 

ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวในบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด
หรือรัฐวิสาหกิจมาแลวรวมกันไมนอยกวาสิบหาป  โดยตองเปนหรือเคยเปนผูอํานวยการฝายการเงิน
หรือฝายการบัญชีหรือดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  ซึ่งมีหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว  
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหรือบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมีสินทรัพย
รวมไมตํ่ากวา  ๑,๐๐๐  ลานบาท  เปนเวลารวมกันไมนอยกวาหาป 

 (ข) ดานการสอบบัญช ี
  เปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนเวลารวมกันไมนอยกวาสิบหาป  โดยตอง

เปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมนอยกวาสองบริษัท  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มี
สินทรัพยรวมไมตํ่ากวา  ๑,๐๐๐  ลานบาท  ไมนอยกวาสองบริษัท  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีสินทรัพย
รวมไมตํ่ากวา  ๑,๐๐๐  ลานบาท  อยางนอยหนึ่งบริษัท  และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยอยางนอยหนึ่งบริษัท  เปนเวลารวมกันไมนอยกวาหาป 

 (ค) ดานการวางระบบบัญชี 
  (๑) เปนหรือเคยเปนผูทําหนาที่ใหบริการวางระบบบัญชีในกิจการที่ใหบริการ 

วางระบบบัญชีแกองคการตาง ๆ  มาเปนเวลารวมกันไมนอยกวาสิบหาป  โดยตองเปนหรือเคยเปน 
ผูดํารงตําแหนงผูบริหารของกิจการดังกลาวดวยเปนเวลารวมกันไมนอยกวาหาป  หรือ 
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  (๒) เปนหรือเคยเปนผูอํานวยการฝายการเงินหรือฝายการบัญชี  หรือดํารงตําแหนง 
ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวในบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  
หรือรัฐวิสาหกิจ  มาแลวรวมกันไมนอยกวาสิบหาป  โดยตองเปนหรือเคยเปนผูอํานวยการฝายการเงิน
หรือฝายการบัญชีหรือดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  ซึ่งมีหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว  
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมีสินทรัพย
รวมไมตํ่ากวา  ๑,๐๐๐  ลานบาท  เปนเวลารวมกันไมนอยกวาหาป  หรือ 

  (๓) เปนหรือเคยเปนอาจารยในระดับไมตํ่ากวารองศาสตราจารยผูสอนวิชาการบัญชี
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการและสภาวิชาชีพบัญชีใหการรับรอง  ซึ่งมีระยะเวลาสอนรวมกัน 
ไมนอยกวาสิบหาป  โดยตองเคยสอนวิชาการวางระบบบัญชีเปนเวลารวมกันไมนอยกวาหาป 

 การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ใหนับรวมกันได  แตเมื่อ
รวมกันแลวตองไมนอยกวาสิบหาป   

 (ง) ดานการบัญชีภาษีอากร 
  (๑) เปนหรือเคยเปนผูทําหนาที่ในการใหบริการใหคําปรึกษาดานภาษีอากร 

ในกิจการที่ใหบริการใหคําปรึกษาดานภาษีอากรแกองคการตาง ๆ  มาเปนเวลารวมกันไมนอยกวาสิบหาป  
โดยตองเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารของกิจการดังกลาวดวยเปนเวลารวมกันไมนอยกวา 
หาป  หรือ   

  (๒) เปนหรือเคยเปนขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐ  ซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหาร
สูงสุด  หรือระดับรองของสวนราชการ  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีอากร  แลวแตกรณี  
และปฏิบัติหนาที่ในงานที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีอากรมาเปนเวลารวมกันไมนอยกวาหาป 

 การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหนับรวมกันได  แตเมื่อ
รวมกันแลวตองไมนอยกวาสิบหาป   

 (จ) ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญช ี
  (๑) เปนหรือเคยเปนอาจารยในระดับไมตํ่ากวารองศาสตราจารยผูสอนวิชาการบัญชี

ในสถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการและสภาวิชาชีพบัญชีใหการรับรอง  ซึ่งมีระยะเวลาสอนรวมกัน 
ไมนอยกวาสิบหาป  หรือ 
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  (๒) เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุด
หรือระดับรองของสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีแลวแตกรณี  และปฏิบัติหนาที่
ในงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีมาเปนเวลารวมกันไมนอยกวาหาป  หรือ 

  (๓) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของคณะที่สอนเกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญชี  หรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา  ในสถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการ
และสภาวิชาชีพบัญชีใหการรับรอง  ซึ่งมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวาหาป 

การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ใหนับรวมกันได  แตเมื่อ
รวมกันแลวตองไมนอยกวาสิบหาป   

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งใหพนจากสมาชิกภาพสภาวิชาชีพบัญชี

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติผูสอบ
บัญชี  พ.ศ.  ๒๕๐๕  หรือถูกเพิกถอนการใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีตามกฎหมายอื่น 

(๕) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทํา
โดยทุจริต 

(๖) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ  
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  หรือกระทําการใด 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาไมนาไววางใจในความซื่อสัตยสุจริต 

(๘) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือ
ผูบริหารทองถิ่น  หรือกรรมการหรือท่ีปรึกษาหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง” 

ขอ ๕ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ  ๑๐  แหงขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๕)  เรื่อง  
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  การเลือกตั้งหรือการแตงตั้ง  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง
ของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน  อํานาจหนาที่และการดําเนินการอื่น
ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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“ขอ  ๑๐  ในกรณีท่ีมีปญหาการแปลความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการ
เปนผูวินิจฉัย  และถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เกษรี  ณรงคเดช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลที่ออกขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๑๖)  เนื่องจากขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
(ฉบับที่  ๕)  ที่กําหนดคุณสมบัติและประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีดานการทําบัญชีและดาน
การบัญชีบริหาร  และดานวางระบบบัญชี  ตองเปนผูอํานวยการฝายการเงินหรือฝายบัญชี  หรือตําแหนง 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการฝายการเงิน  หรือผูอํานวยการฝายบัญชี  และตองมี
ประสบการณในงานขางตนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และหรือบริษัทมหาชน
จํากัดที่มีสินทรัพยรวมไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  ลานบาท  ไมนอยกวาสิบหาป  แตขอเท็จจริงประเทศไทยเพิ่งมี
พระราชบัญญัติควบคุมในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   และ
พระราชบัญญัติควบคุมในเรื่องบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพียง  ๑๕  ป  เปนเหตุใหผูที่มี
คุณสมบัติซ่ึงผานงานในตําแหนงและกําหนดระยะเวลาดังกลาวมีอยูจํานวนไมมาก  ดังนั้น  จึงสรางปญหา  
และเกิดขอจํากัดในการที่จะคัดเลือกผูสมัครในตําแหนงประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน  และมี
ความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับนี้  ดังนี้ 
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