สารบัญ
๑. พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมลาสุด)
๒. กฎกระทรวงกําหนดหลักประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553

กลับหนาสารบัญ

พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิชาชีพบัญชี” หมายความวา วิชาชีพในดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร
ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการ
บัญชีดานอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
“ผูทําบัญชี” หมายความวา ผูทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี
“การประชุมใหญ” หมายความวา การประชุมใหญสามัญหรือการประชุมใหญวิสามัญ
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
[ดูกฎกระทรวงกําหนดหลักประกันความรับผิดตอบุคคลทีส่ ามของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553]
หมวด ๑
สภาวิชาชีพบัญชี

วิชาชีพบัญชี

มาตรา ๖ ใหมีสภาวิชาชีพบัญชี มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนา

-๒-

วิชาชีพบัญชี

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

(๖) รับ รองปริญ ญาหรือ ประกาศนีย บัต รในวิช าการบัญ ชีข องสถาบัน การศึก ษาตา ง ๆ เพื ่อ
ประโยชนในการรับสมัครเปนสมาชิก
(๗) รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(๘) รับรองหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูชํานาญการและการศึกษาตอเนื่องในดานตาง ๆ ของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี
(๙) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของสมาชิกและผูข้ึนทะเบียนอันเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพบัญชีใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชี
(๑๐) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหบริการวิชาการแกประชาชนเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
(๑๑) ออกขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(๑๒) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
(๑๓) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหาของวิชาชีพบัญชี
(๑๔) ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคแ ละอํานาจหนาที่ข องสภาวิชาชีพบัญ ชีตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ สภาวิชาชีพบัญชีอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) คาบํารุงสมาชิกและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
(๓) ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี
(๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผใู หแกสภาวิชาชีพบัญชี
(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
ประกอบวิชาชีพบัญชีดานนั้น เวนแตไดรับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ในการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีจะกําหนดใหผูขึ้นทะเบียนซึ่งมิไดเปน
สมาชิกตองเสียคาธรรมเนียมเปนรายปก็ได แตจะกําหนดคาธรรมเนียมดังกลาวใหสูงกวาคาบํารุงสมาชิกและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตที่เรียกเก็บจากสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเปนรายปไมได

-๓มาตรา ๑๑ นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการใหบริการดานการสอบบัญ ชีห รือดานการทําบัญ ชีหรือ
ใหบริการวิชาชีพบัญชีดานอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ ตองจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพ
บัญชีตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) นิติบุคคลนั้นตองจัดใหมีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ตามประเภท
จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
[ดูกฎกระทรวงกําหนดหลักประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553]
(๒) ในกรณีประกอบกิจการใหบริการการสอบบัญชี บุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการ
ใหบริการการสอบบัญชีตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหคํานึงถึงขนาดและรายไดของนิติบุคคลนั้น และใหนํา
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของและสภาวิชาชีพบัญชีมาพิจารณาประกอบดวย
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีตองรับผิดชอบตอบุคคลที่สาม ใหนิติบุคคลซึ่งผูสอบบัญชีนั้นสังกัดอยูรวมรับผิด
ดวยอยางลูกหนี้รวม และในกรณีที่ยังไมสามารถชําระคาเสียหายไดครบจํานวน ใหหุนสวนหรือกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผูแทนนิติบุคคลใดซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรวมรับผิด
จนครบจํานวน เวนแตพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําผิดที่ตองรับผิด
หมวด ๒
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรา ๑๒ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีมีสี่ประเภท ดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญ
(๒) สมาชิกวิสามัญ
(๓) สมาชิกสมทบ
(๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์
มาตรา ๑๓ สมาชิกสามัญตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) สําเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอื่น
เทียบเทาปริญญาตรีสาขาวิชาชีพการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง หรือสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นตามที่สภา
วิชาชีพบัญชีกําหนด
(๔) ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชีตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(๕) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีที่เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในขอบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี
มาตรา ๑๔ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบตองเปนผูมีสัญชาติไทย และตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

-๔ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับผูซึ่งไมมีสัญชาติไทยแตมีสัญชาติของประเทศซึ่งยินยอมใหผูมีสัญชาติไทย
ประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้นได และประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกวิสามัญ แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
มาตรา ๑๕ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเชิญเปนสมาชิกตามมติของคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี
มาตรา ๑๖ สมาชิกสามัญมีสิทธิและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ
(๒) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ
(๓) เลือกตั้ง รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้ง เปนกรรมการหรือดํารงตําแหนงอื่นอันเกี่ยวกับกิจการของ
สภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ชําระคาบํารุงสมาชิกหรือคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(๕) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชีและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
(๖) สิทธิและหนาที่อื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหนาที่ตาม (๑) (๔) (๕) และ (๖)
มาตรา ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ หรือคณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชีมีมติเพิกถอนสําหรับกรณีสมาชิกกิตติมศักดิ์
(๔) ไมชําระคาบํารุงสมาชิก โดยไมมีเหตุอันสมควรตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรา ๑๘ ใหมีการประชุมใหญสามัญสภาวิชาชีพบัญชีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
การประชุมใหญอื่นนอกจากการประชุมใหญสามัญ เรียกวา การประชุมใหญวิสามัญ
มาตรา ๑๙ สมาชิกสามัญอาจขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ในการนี้ นายกสภาวิชาชีพบัญชีตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําขอ
องคประชุม

มาตรา ๒๐ ในการประชุ ม ใหญ ตอ งมีส มาชิก สามัญ มาประชุม ไมนอ ยกวา สองรอ ยคนจึง เปน

การประชุมใหญครั้งใด เมื่อลวงพนเวลาที่กําหนดไวเปนเวลาสามสิบนาทีแลวมีสมาชิกสามัญมา
ประชุมไมครบองคประชุมตามวรรคหนึ่ง และการประชุมนั้นไดเรียกประชุมตามมาตรา ๑๙ ใหงดการประชุมครั้ง
นั้น แตถาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนผูจัดใหมีการประชุม ใหเลื่อนการประชุมนั้นออกไป โดยใหนายกสภา
วิ ชาชี พบั ญชี เ รีย กประชุม ใหญอ ีก ครั ้ง หนึ ่ง ภายในสามสิบ วัน และในการประชุม ใหญค รั ้ง นี ้ ใหอ งคป ระชุม
ประกอบดวยสมาชิกสามัญเทาที่มาประชุม

มาตรา ๒๑ ในการประชุมใหญ ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชีเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายก
สภาวิชาชีพบัญชีไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี
คนที่หนึ่งหรือคนที่สองตามลําดับเปนประธานในที่ประชุม ถานายกสภาวิชาชีพบัญชีและอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี
ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหสมาชิกสามัญที่มาประชุมเลือกสมาชิกสามัญ
คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม

-๕หมวด ๓
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ประกอบดวย
(๑) นายกสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีทุกดาน ประธานคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชี และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการโดยตําแหนงตาม (๒) มีมติแตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับวิชาการบัญชีสองคน และผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ มีจํานวนไมเกินหาคน
ใหเลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชีเปนกรรมการและเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ไดตาม
ความจําเปนและตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการตาม (๓) และ (๔) และหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการตาม (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรา ๒๓ นายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่นายกสภาวิชาชีพบัญชี หรือกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงกอน
ครบวาระ หรือในกรณีที่ที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) เพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่ง
เลือกตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดเลือกตั้งหรือแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือยังมิไดมี
การแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือยังมิไดมีการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) ขึ้นใหม ใหนายก
สภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวานายก
สภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
นายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งอีกได
แตนายกสภาวิชาชีพบัญชีจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
มาตรา ๒๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการตามมาตรา
๒๒ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(๕) รัฐมนตรีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๓
มาตรา ๒๕ ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชีเลือกกรรมการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอุปนายกตามจํานวน
ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด ตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน ตําแหนงละหนึ่งคน และ
ตําแหนงอื่นตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดตามความจําเปน

-๖การปฏิบัติหนาที่ อํานาจหนาที่ และการพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรา ๒๖ การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๗ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
ตามที่มอบหมายก็ได
ใหนําความในมาตรา ๒๖ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(๒) กระทํากิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอรางขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการตาง ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ตอที่ประชุม
ใหญสภาวิชาชีพบัญชี
(๔) จัดใหมีการประชุมใหญ
(๕) ออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ สมาชิกสามัญไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจะเขาชื่อเสนอรางขอบังคับตามมาตรา ๒๘ (๓)
ตอสภาวิชาชีพบัญชีดวยก็ได
ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อพิจารณารางขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชีตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชา
มาตรา ๓๐ วิธีการเสนอและการพิจารณารางขอบังคับ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
รางขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับคาบํารุงสมาชิกหรือคาธรรมเนียม หรือรางขอบังคับตามมาตรา
๒๒ วรรคสาม มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔ วรรคสอง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีกอน
รางขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีอนุมัติ หรือคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ ห ค วามเห็ น ชอบตามวรรคสองแลว แลว แตก รณี เมื่อ นายกสภาวิช าชีพ บัญ ชีล งนามและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๓๑ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจกระทําการแทน
สภาวิชาชีพบัญชี ในการนี้ นายกสภาวิชาชีพบัญชีจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นกระทําการแทนตนเฉพาะ
ในกิจการใดก็ได
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมการประกอบวิชาชีพบัญชีดานตาง ๆ ใหมี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญ ชีข องแตล ะดาน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นมีจํานวนตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
ประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีดานตาง ๆ ใหมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญ โดยที่ประชุมใหญ
สภาวิชาชีพบัญชี

-๗คุณสมบัติและลักษณะตองหามของประธานกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีตามวรรคหนึ่ง
การแตงตั้งหรือการเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง อํานาจหนาที่ และการดําเนินการอื่นของ
ประธานกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชี ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
หมวด ๔
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
มาตรา ๓๓ ใหมีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีแตงตั้งจากผูมีความรูความชํานาญและประสบการณเกี่ยวกับการบัญชี มีจํานวนไมนอยกวา
เจ็ดคนแตไมเกินสิบเอ็ดคน และผูแทนกรมการประกันภัย ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผูแทนกรมสรรพากร
ผูแ ทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคน
หนึ่งเปนเลขานุการ
คุณ สมบัติ ลัก ษณะตองหาม การคัด เลือ ก และการพนจากตํา แหนงของกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรา ๓๔ ให ค ณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐานการบั ญ ชี มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า หนดและปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี เพื่อใชเปนมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชีและกฎหมายอื่น
มาตรฐานการบัญชีตองจัดทําขึ้นเปนภาษาไทย
มาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีกําหนดและปรับปรุงเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
เมื่อไดรับแจงจากผูทําบัญชี ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ผูใชขอมูลทางการเงิน กรมการประกันภัย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กรมสรรพากร ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานอื่นใด วามีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
กําหนดไวซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือเปนอุปสรรคตอการประกอบกิจการ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตองดําเนินการ
ตรวจสอบและรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ และกําหนด ปรับปรุง หรือพัฒนามาตรฐานการบัญชีโดยพลัน
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางใดตามที่มอบหมายได
มาตรา ๓๖ ใหนําความในมาตรา ๒๖ มาใชบังคับกับการประชุมคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
บัญชีและคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีแตงตั้งโดยอนุโลม
หมวด ๕
การควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการสอบบัญชี
มาตรา ๓๗ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห มี ก ารสอบบั ญ ชี หรื อ ให เ อกสารใดต อ งมี ผู ส อบ
บั ญ ชี ลงลายมือชื่อรับรองหรือแสดงความเห็น หามมิใหผูใดลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี รับรองเอกสาร หรือ

-๘แสดงความเห็นในฐานะผูสอบบัญชี เวนแตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต หรือเปนการกระทําในอํานาจหนาที่ทาง
ราชการ
มาตรา ๓๘ ผูใดจะเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองไดรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหเปนไปตาม
แบบและหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวและใบอนุญาตนั้นมิไดถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใหผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตตออธิบดีกรมสรรพากรในการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามประมวลรัษฎากร
ดังตอไปนี้

มาตรา ๓๙ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

(๑) เปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แตในกรณีเปนสมาชิกวิสามัญซึ่ง
เปนคนตางดาวตองเปนผูมีความรูภาษาไทยดีพอที่จะสามารถสอบบัญชีและจัดทํารายงานเปนภาษาไทยได และมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย และเมื่อไดรับใบอนุญาตแลวตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคน
ตางดาวดวย จึงจะปฏิบัติงานเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได
(๒) ผานการทดสอบหรือฝกอบรมหรือฝกงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีมาแลวตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เนื่องจากกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖๙ มาตรา ๓๒๓
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยเวนแตความผิดฐานทําใหเสียทรัพยและความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการบัญชี กฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรือกฎหมายวาดวยการกําหนดความผิด
เกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ เฉพาะที่เกี่ยวกับการรับรองงบ
การเงิ น หรื อ บัญ ชีอื ่น ใดอัน ไมถ ูก ตอ งหรือ ทํ า รายงานเท็จ หรือ ความผิด ตามหมวด ๕ และหมวด ๖ แหง
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตตองคําพิพากษาหรือพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๕) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรา ๔๐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพน
หาปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต
และปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่
สองแลว ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกตอไป
มาตรา ๔๑ ใบอนุญ าตเปน ผู ส อบบัญ ชีร ับ อนุญ าตไมม ีอ ายุ แตผู ร ับ ใบอนุญ าตตอ งชํ า ระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นผล เมื่อผูรับใบอนุญาต
(๑) ตาย
(๒) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๙
(๔) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ
(๕) ไมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตและไมไดรับการผอนผันตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
กําหนด

-๙(๖) ไมเขารับการอบรมตามหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดใหครบถวนตามมาตรา ๔๓ และสภา
วิชาชีพบัญชีไมไดมีคําสั่งพักใชใบอนุญาต
มาตรา ๔๒ เมื่ อ สภาวิ ช าชี พ บัญ ชีไ ดรับ คํา ขอรับ ใบอนุญ าตแลว เห็น วา ผูยื่น คํา ขอมีคุณ สมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๙ ใหสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาออกใบอนุญาตใหผูยื่นคําขอโดยเร็ว ซึ่งตอง
ไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีที่สภาวิชาชีพบัญชีไมออกใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอ สภาวิชาชีพบัญชีตองแสดงเหตุผลของ
การไมออกใบอนุญาตไวโดยชัดแจง ในกรณีเชนนี้ผูยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณการไมออกใบอนุญาตตอคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีกําหนด
มาตรา ๔๓ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีหนาที่ตองเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนา ตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ผูส อบบัญ ชีรับอนุญ าตผูใ ดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง สภาวิชาชีพบัญ ชีจะมีคําสั่งพักใชใ บอนุญ าต
ของผูนั้นไวจนกวาผูนั้นจะไดปฏิบัติตามก็ได
หมวด ๖
การควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการทําบัญชี
มาตรา ๔๔ หามมิใหผใู ดประกอบวิชาชีพเปนผูทําบัญชี เวนแตเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้น
ทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ดังตอไปนี้

มาตรา ๔๕ ผูท ําบัญชีที่จะขึน้ ทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

(๑) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
(๒) มีความรูภาษาไทยเพียงพอที่จะทําบัญชีเปนภาษาไทยได
(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เนื่องจากกระทําความผิดตามฐานความผิดหรือ
กฎหมายที่กําหนดในมาตรา ๓๙ (๓) เวนแตตองคําพิพากษาหรือพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป
(๔) มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(๕) ไมมีลักษณะตองหามอื่น ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
หมวด ๗
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
มาตรา ๔๖ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี และตองปฏิบัติหนาที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
สอบบัญชี หรือมาตรฐานอื่นใดที่เกี่ยวของที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
บุคคลตามวรรคหนึ่งผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือมาตรฐานที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ให
ถือวาผูนั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณ

- ๑๐ มาตรา ๔๗ ใหสภาวิชาชีพบัญชีจัดทําจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้นเปนภาษาไทย
และอยางนอยตองประกอบดวยขอกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
(๒) ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(๓) ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ
(๔) ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติหนาที่ให
มาตรา ๔๘ ขอความใดในสัญญาจางสอบบัญชีที่กําหนดใหมีผลเปนการจํากัดหรือปฏิเสธความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ขอความนั้นเปนโมฆะ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะรายงานผลการสอบบัญชีโดยระบุขอความใดอันแสดงวาตนไมรับผิดชอบ
ในผลการตรวจสอบ หรือแสดงความไมชัดเจนในผลการตรวจสอบเพราะเหตุที่ตนมิไดปฏิบัติหนาที่โดยครบถวนที่พึง
คาดหวังไดจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือโดยครบถวนตามมาตรฐานการสอบบัญชีมิได
การกระทําตามวรรคสองถือวาเปนการพฤติผิดจรรยาบรรณ
มาตรา ๔๙ โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีดังตอไปนี้
(๑) ตักเตือนเปนหนังสือ
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) พักใชใบอนุญาต พักการขึ้นทะเบียน หรือหามการประกอบวิชาชีพบัญ ชีดานที่ประพฤติผิด
จรรยาบรรณโดยมีกําหนดเวลา แตไมเกินสามป
(๔) เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสั่งใหพนจากการเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรา ๕๐ ให มี คณะกรรมการจรรยาบรรณ มี จํ านวนไม น อยกว าเก าคนแต ไม เกิ นสิ บห าคน ซึ่ ง
คณะกรรมการสภาวิช าชีพ บัญ ชีแ ตง ตั้งโดยความเห็น ชอบของที่ป ระชุม ใหญส ภาวิช าชีพ บัญ ชีจ ากผูซึ่ง มีค วาม
เที่ยงธรรมและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนสมาชิกสามัญ
(๒) ประกอบวิชาชีพบัญชีมาแลวไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(๓) ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชี
(๔) ไม ดํ า รงตํ า แหน ง นายกสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ห รื อ เป น กรรมการหรื อ อนุ ก รรมการอื่ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่เปนการสมควรใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐและคณะกรรมการจรรยาบรรณได
วินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีมาตรฐานเดียวกัน ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพบัญชีขอใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กฎหมายกําหนดใหมี
หนาที่ดูแลเรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีแตงตั้งผูแทนของตนเพื่อเปนกรรมการจรรยาบรรณตาม
วรรคหนึ่งได ในกรณีนี้ไมใหนําความในวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) มาใชบังคับ
ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณเลือกกรรมการจรรยาบรรณดวยกันคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ
และจะใหมีผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณกําหนดก็ได
มาตรา ๕๑ ใหกรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับการ
แตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ใหกรรมการจรรยาบรรณซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการ
จรรยาบรรณใหมจะเขารับหนาที่

- ๑๑ มาตรา ๕๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหกรรมการจรรยาบรรณพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๐
(๔) ที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพบัญชีมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกสามัญที่มาประชุม แตตองไมนอยกวาสองรอยคะแนนเสียง
ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง ว า งลงก อ นครบวาระ ให ค ณะกรรมการสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ต ง ตั้ ง กรรมการ
จรรยาบรรณแทนตําแหนงที่วางไปพลางกอน และใหกรรมการจรรยาบรรณซึ่งไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ไดจนถึง
การประชุมใหญคราวตอไป
มาตรา ๕๓ เมื่อมีผูกลาวหาหรือปรากฏตอคณะกรรมการจรรยาบรรณวาผูประกอบวิชาชีพบัญชี
หรือผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการ
สอบสวนพิจารณาโดยเร็ว
สิ ท ธิ ก ารกล า วหาตามวรรคหนึ่ ง สิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ พ น หนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ผู ไ ด รั บ ความเสี ย หายหรื อ
ผูกลาวหารูเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณและรูตัวผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น
การยื่นคํากลาวหา การสอบสวน และการพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี
ในการดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการแทนก็ได โดยประกอบดวยกรรมการจรรยาบรรณอยางนอยหนึ่งคนและอนุกรรมการอื่น
ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแตงตั้งจากผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๐ (๑) (๓) และ
(๔) ตามจํานวนที่เห็นสมควร
คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการมีอํานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือ
ชี้แจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือ
ประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชนแกการสอบสวนก็ได
เมื่อคณะอนุกรรมการทําการสอบสวนเสร็จแลว ใหเสนอเรื่องพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพื่อพิจารณา
การถอนเรื่ อ งการกล า วหาที่ ไ ด ยื่ น หรื อ แจ ง ไว แ ล ว นั้ น ไม เ ป น เหตุ ใ ห ร ะงั บ การดํา เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๔ เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาจากผลการสอบสวนแลวมีมติวาผูใดประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ใหมีคําสั่งลงโทษผูนั้นตามมาตรา ๔๙
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการจรรยาบรรณมี ม ติ ว า ผู ถู ก กล า วหามิ ไ ด ป ระพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณให
สั่ ง ยกคํากลาวหา
การออกคํา สั่ ง ลงโทษตามวรรคหนึ่ ง หรื อ การออกคํา สั่ ง ยกคํา กล า วหาตามวรรคสอง ให แ จ ง
คํา สั่ ง ใหผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
มาตรา ๕๕ ผูกลาวหาหรือผูซึ่งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตาม
มาตรา ๕๔ ตอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีกําหนด
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีใหเปนที่สุด

- ๑๒ การอุ ท ธรณ คํา สั่ ง ไม เ ป น การทุเ ลาการปฏิบัติต ามคํา สั่ง ลงโทษ เว น แต ค ณะกรรมการกํา กับ
ดูแ ลการประกอบวิชาชีพบัญชีจะสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการ
จรรยาบรรณที่คณะกรรมการจรรยาบรรณแตงตั้งเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๗ กรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการจรรยาบรรณผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวใน
เรื่องที่ปรึกษาหารือเรื่องหนึ่งเรื่องใด หามมิใหเขารวมพิจารณา ปรึกษาหารือ หรือลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น
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 และผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายหนึ่งคน
ใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหแตงตั้งเจาหนาที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาเปนผูชวยเลขานุการตามความจําเปน
ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาทําหนาที่ธุรการและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
กรรมการผูท รงคุณ วุฒิต าม (๓) มีว าระการดํา รงตํา แหนง คราวละสามป และอาจไดรับ การ
แตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
มาตรา ๖๐ ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสภาวิชาชีพบัญชี
(๒) เสนอแนะใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙
(๓) ใหค วามเห็น ชอบขอ บัง คับสภาวิช าชีพ บัญ ชีต ามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และมาตรฐานการ
บัญชีตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม
(๔) พิจารณาอุทธรณของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
(๕) พิจารณาอุทธรณของผูกลาวหาหรือผูซึ่งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษตามมาตรา ๕๕
วรรคหนึ่ง
(๖) แตง ตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อ ปฏิบัติก ารตามที่อ ยูใ นอํา นาจหนาที่ข องคณะกรรมการกํา กับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

- ๑๓ มาตรา ๖๑ ในการดําเนินการของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีตามมาตรา ๖๐
(๑) ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย
(๑) สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี
(๒) สั่งเปนหนังสือใหสมาชิก กรรมการ หรืออนุกรรมการอื่นใดของสภาวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลใด
ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี
(๓) สั่งเปนหนังสือใหสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ระงับ แกไข หรือวางมาตรการแกไขการกระทําอันเปนการขัดตอกฎหมาย วัตถุประสงค หรือขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี
มาตรา ๖๒ ใหนําความในมาตรา ๒๖ มาใชบังคับกับการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแ ลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีแตงตั้งโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ เมื่อปรากฏวานายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ หรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี หรือกระทําการอันเปนการเสื่อมเสีย
อยางรายแรงแกสภาวิชาชีพบัญชี ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีทําการสอบสวนโดยเร็ว
และเสนอผลการพิจารณาเพื่อใหรัฐมนตรีมีคําสั่งใหนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ หรืออนุกรรมการผูนั้นพนจาก
ตําแหนง
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีที่กรรมการโดยตําแหนงตามมาตรา ๒๒ (๒) ผูใดถูกสั่งใหพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
ใหกรรมการผูนั้นพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๒ (๒) ดวย
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๓ อันเปนผลใหจํานวนกรรมการของคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบั ญ ชี เหลื อไม ถึ งกึ่ งหนึ่ งของจํา นวนกรรมการที่พึง มี ใหรัฐ มนตรีแ ตง ตั้ง สมาชิก สามัญ เทา จํา นวน
กรรมการที่จะมีไดตามมาตรา ๒๒ เปนกรรมการชั่วคราวแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงในวันเดียวกันกับวันที่
รัฐมนตรีมีคําสั่งใหกรรมการพนจากตําแหนง
ใหมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการใหมตามมาตรา ๒๒ ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
รัฐมนตรีมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการชั่วคราว เวนแตมีวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน รัฐมนตรีจะสั่งใหไมมี
การเลือกตั้งก็ได และใหผูซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ
ผูซึ่งตนแทน
ใหกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อกรรมการใหมเขารับหนาที่แลว
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ นิติบุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท
และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๖๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

- ๑๔ มาตรา ๖๘ ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตผู ใ ดถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๓ ทํา การสอบ
บั ญ ชี ในระหวางนั้น 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
คําสั่งของคณะกรรมการกํากับ ดูแ ลการประกอบวิช าชีพบัญ ชีต ามมาตรา ๖๑ (๒) หรือ (๓) ตอ งระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ๑ ในกรณี ที่ ผู ก ระทํา ความผิ ด เป น นิ ติ บุ ค คล ถ า การกระทํา ความผิ ด ของนิ ติ บุ ค คล
นั้ น เกิด จากการสั ่ง การหรือ การกระทํา ของกรรมการ หรือ ผูจัด การ หรือ บุค คลใดซึ่ง รับ ผิด ชอบในการ
ดํา เนิน งานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่ง
การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
นั้น ๆ ดวย
0

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๓ ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ ในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
หรือถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๔ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทยทําหนาที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจนกวาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้จะ
เขารับหนาที่ และใหถือวานายกสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยเปนนายกสภาวิชาชีพ
บัญชีจนกวาจะมีการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๕ ในระหวางที่ส ภาวิชาชีพบัญ ชียัง มีส มาชิกไมถึงหา รอยคน ใหค ณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีทําหนาที่สภาวิชาชีพบัญชีเพื่ออนุมัติหรือใหความเห็นชอบขอบังคับของสภาวิชาชีพ
บัญชี
มาตรา ๗๖ ใหบรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี
พ.ศ. ๒๕๐๕ มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวง ขอบังคับ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องเดียวกัน
ออกใชบังคับ

๑

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ ทนนิติบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๐

- ๑๕ ในกรณีที่มีปญหาไมอาจปฏิบัติตามกฎกระทรวง ขอบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ผูสอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดในเรื่องใด ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีกําหนดวิธีปฏิบัติหรือ
ยกเวนการปฏิบัติในเรื่องนั้นขึ้นเปนการเฉพาะหรือเปนการทั่วไปได
มาตรา ๗๗ ในวาระเริ่มแรกที่ยังมิไดมีการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจะกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีที่สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทยไดกําหนดขึ้นและใชกันแพรหลายอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนมาตรฐานการบัญชี
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนก็ได
มาตรา ๗๘ นิติบุคคลใดใหบริการการสอบบัญชีหรือการทําบัญชีอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหยื่นขอจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชีภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) นิติบุคคลนั้นตองจัดใหมีหลักประกันตามมาตรา ๑๑ (๑) ใหครบถวนภายในระยะเวลาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมเกินกวาสามป
(๒) ดําเนินการใหถูกตองตามมาตรา ๑๑ (๒) ใหครบถวนภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้การประกอบวิชาชีพบัญชีได
ขยายครอบคลุมออกไปหลายดานไมวาการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชี
ภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี หรือบริการดานอื่น ซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธกับกิจกรรมในทาง
ธุรกิจตาง ๆ อยางกวางขวาง สมควรสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีอยูภายใตการดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีเดียวกัน
เพื่อเปนศูนยรวมและสงเสริมความเปนปกแผน รวมทั้งใหความรูและพัฒนาสงเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพมีคุณภาพและมาตรฐานและมีความกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อใหมีการควบคุมจรรยาบรรณ
การประกอบวิชาชีพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

กลับหนาสารบัญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

กฎกระทรวง
กําหนดหลักประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายความวา นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการใหบริการดานการสอบบัญชี
หรือดานการทําบัญชี หรือใหบริการวิชาชีพบัญชีดานอื่นตามที่กําหนด โดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙
“ทุน” หมายความวา ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด ทุนชําระแลวของบริษัทมหาชนจํากัด
สวนลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคนในหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเงินที่ผูเปน
หุนสวนหรือสมาชิกนํามาลงหุนในนิติบุคคลอื่น
“รายได” หมายความวา รายไดที่เกิดจากการประกอบกิจการใหบริการดานการสอบบัญชี
หรือดานการทําบัญชี หรือใหบริการวิชาชีพบัญชีดานอื่นตามที่กําหนด โดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙
“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
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ขอ ๒ ในวัน ที่ยื่น จดทะเบียนตอสภาวิช าชีพบัญชี ผูประกอบวิช าชีพบัญชีตองจัดใหมี
หลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามประเภทหนึ่งประเภทใดรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวา
ร อ ยละสามของทุ น ณ วั น ที่ ยื่ น จดทะเบี ย นต อ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี และแจ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
หลักประกันมาพรอมกับการยื่นจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชี
การเพิ่ม ทุน หรือ ลดทุน ของผูประกอบวิ ช าชีพบั ญชีใ นระหว างรอบปบั ญชีไ มก ระทบต อ
จํานวนหลักประกันที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดจัดใหมีแลวในรอบปบัญชีนั้น
ขอ ๓ ประเภทของหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลที่สาม ไดแก
(๑) เงินฝากสถาบันการเงินในประเทศประเภทฝากประจําตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป
(๒) บัตรเงินฝากซึ่งสถาบัน การเงินในประเทศออกใหแกผูประกอบวิช าชีพบัญชีเพื่อเปน
หลักฐานการฝากเงินของผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น
(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทยที่จําหนายในราชอาณาจักร
(๔) พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งขึ้น
(๕) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพบัญชีของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
หลักประกันตามวรรคหนึ่งตองปราศจากภาระผูกพัน
ขอ ๔ จํานวนของหลักประกัน ตามขอ ๓ (๒) (๓) และ (๔) ใหถือตามจํานวนเงิน
ที่ปรากฏในตราสารนั้น สวนหลักประกันตามขอ ๓ (๕) ใหถือตามจํานวนเงิน ซึ่งเอาประกัน ภัย
ที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย
ขอ ๕ ผูประกอบวิช าชี พบัญ ชีตอ งดํารงหลั กประกัน เพื่อประกัน ความรับผิ ดตอ บุคคล
ที่สามตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๖ ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีทุกป ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีจัดใหมี
หลักประกันเปนจํานวนไมนอยกวารอยละสามของทุน ณ วันสิ้นรอบปบัญชีที่ผานมา หรือของรายได
รอบปบัญชีที่ผานมา แลวแตจํานวนใดจะมากกวา และแจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันตอสภา
วิชาชีพบัญชี
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกันในระหวางรอบปบัญชี ใหผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีแจงตอสภาวิชาชีพบัญชีภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ขอ ๗ การแจ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก ประกั น หรื อ การเปลี่ ย นแปลงประเภท
ของหลักประกันตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่น ายกสภาวิช าชีพบัญชี
ประกาศกําหนด
ขอ ๘ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ จ ดทะเบี ย นต อ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี อ ยู แ ล ว ก อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ตองจัดใหมีหลักประกัน ประเภทหนึ่งประเภทใดรวมกันเปน จํานวน
ไมนอยกวารอยละสามของทุน ณ วัน สิ้นรอบปบัญชีที่ผานมา หรือของรายไดรอบปบัญชีที่ผานมา
แล ว แต จํ า นวนใดจะมากกว า และแจ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก ประกั น ต อ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ
ในกรณี ที่ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ บั ญ ชี ต ามวรรคหนึ่ ง ประกอบกิ จการไม ถึง หนึ่ ง รอบป บั ญ ชี
ตองจัดใหมีหลักประกันเปนจํานวนไมนอยกวารอยละสามของทุน ณ วันที่แจงตอสภาวิชาชีพบัญชี
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พรทิวา นาคาศัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. ๒๕๔๗ บั ญ ญั ติ ใ ห นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ประกอบกิ จ การให บ ริ ก ารด า นการสอบบั ญ ชี
หรือดานการทําบัญชี หรือใหบริการวิชาชีพบัญชีดานอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙
ต อ งจั ด ให มี ห ลั ก ประกั น เพื่ อ ประกั น ความรั บ ผิ ด ต อ บุ ค คลที่ ส ามตามประเภท จํ า นวน หลั ก เกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

