สรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
พระราชบั ญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีทั้งหมด 78 มาตรา จัดแบ่งเป็น 9 หมวด และ
บทเฉพาะกาล สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้

คานิยามของ “วิชาชีพบัญชี”
“วิชาชีพบัญชี” หมายความว่า วิชาชีพ 6 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการทาบัญชี
(2) ด้านการสอบบัญชี
(3) ด้านการบัญชีบริหาร
(4) ด้านการวางระบบบัญชี
(5) ด้านการบัญชีภาษีอากร
(6) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสาคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อาจออกกฎกระทรวงกาหนดบริ ก ารเกี่ ย วกั บ การบัญ ชี ด้า นนั้น เพิ่ม เติม ขึ้ น ในค านิ ย ามวิ ช าชี พบั ญ ชีก็ ไ ด้ เช่ น
การตรวจสอบภายใน เป็นต้น
ในเบื้องต้นพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กาหนดให้ วิชาชีพด้ านการทาบัญชี และด้าน
การสอบบัญชีเป็น “วิชาชีพควบคุม” โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านการทาบัญชีต้องเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนไว้กับ
สภาวิชาชีพบัญชี จึงจะสามารถประกอบวิช าชีพทาบัญชีได้ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีต้องเป็น
สมาชิกและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีได้ สาหรับ
วิชาชีพบัญชีที่เหลืออีก 4 ด้าน ได้แก่ วิชาชีพด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร
และด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี นั้น กฎหมายยังไม่ได้กาหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม ดังนั้น ผู้ประกอบ
วิช าชีพบั ญชี ทั้ง 4 ด้าน ดังกล่ าว จึ งสามารถประกอบวิช าชีพบัญชีได้ โดยไม่จาเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือขึ้น
ทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีแต่อย่างใด แต่ในภายหน้าหากการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านใดด้านหนึ่ง (นอกจาก
ด้านการทาบัญชีและด้านการสอบบัญชี) มีผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนได้เสียของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์ที่จะ
ให้มีการคุ้มครองประชาชนและพัฒนาหรือจัดระเบียบการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านใด คณะกรรมการกากับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชีจะเสนอแนะให้มีการออกพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบวิชาชีพบัญชีด้านนั้น
ต้องได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้

สภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชี และมีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
(2) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ระหว่างสมาชิก
(3) กาหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
(4) กาหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(5) รับขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี
(6) รับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อประโยชน์ใน
การรับสมัครเป็นสมาชิก
(7) รับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(8) รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการและการศึกษาต่อเนื่องในด้านต่างๆของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี
(9) ควบคุมความประพฤติและการดาเนินงานของสมาชิกและผู้ขึ้นทะเบียนอันเกี่ยวกับ การประกอบ
วิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี
(10) ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่ และให้บริการวิชาการแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
(11) ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(12) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(13) ให้คาปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาของวิชาชีพบัญชี
(14) ด าเนิ น การอื่ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละอ านาจหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต าม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

โครงสร้างองค์กรในการกากับดูแลวิชาชีพบัญชี
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์ใน
การก ากั บ ดู แ ล การพั ฒ นาความรู้ ส่ ง เสริ ม มาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ และควบคุ ม
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ
(1.1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(1.2) มีสัญชาติไทย
(1.3) สาเร็จการศึกษาในระดับไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการบัญชี หรือสาขาอื่นตามที่สภา
วิชาชีพบัญชีกาหนด
(1.4) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี ตามที่
กาหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ต้องโทษจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๗ เว้นแต่ได้รับโทษจรรยาบรรณมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี)

(1.5) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในคดีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อัน
จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กาหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (เว้นแต่พ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
(1.6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี (โรคที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ)
(2) สมาชิกวิสามัญ
(2.1) กรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทย ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี (สาเร็จการศึกษาในระดับไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี และไม่
เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (1) (1.4) (1.5) (1.6))
(2.2) กรณีเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทย
ประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้นได้ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (1) (1.1) (1.3) (1.4)
(1.5) และ (1.6)
(3) สมาชิกสมทบ
ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามที่กาหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (สาเร็จการศึกษาในระดับทีต่ ากว่
่ าปริญญาตรี แต่ไม่ตากว่
่ าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการ
บัญชี หรื อทางด้านบริหารธุร กิจ (สาขาวิชาการบัญชี) หรืออนุปริญญาทางการบัญชี หรือด้านอื่นที่มีการสอน
วิชาการบัญชีเป็นหลั ก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี หรือทางด้านบริหารธุรกิจ
(สาขาวิชาการบัญชี) หรือด้านอื่นที่มีการสอนวิชาการบัญชีเป็นหลัก และไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (1)
(1.4) (1.5) (1.6))
(4) สมาชิกกิตติมศักดิ์
คือ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเชิญเป็นสมาชิกตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกสามัญมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่
(2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่
(3) เลือกตั้ง รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้ง เป็นกรรมการหรือดารงตาแหน่งอื่ นอันเกี่ยวกับกิจการของสภา
วิชาชีพบัญชี
(4) ชาระค่าบารุงสมาชิกหรือค่าธรรมเนียม
(5) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547
(6) สิทธิและหน้าที่อื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนด
สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหน้าที่ตาม (1) (4) (5) และ (6)

ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีให้ยื่นใบสมัครพร้อมชาระค่าบารุงสมาชิกต่อสภาวิชาชีพบัญชี
ตามแบบ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีกาหนด ซึง่ ค่าบารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม มีดังนี้
สมาชิก
ค่าบารุงสมาชิก (ปีละ)
สามัญ
500
วิสามัญ
500
สมทบ
300

มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบั ญ ชี ก าหนดและปรับ ปรุง โดย“คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญ ชี ” ซึ ่ง
ประกอบด้ว ยผู ้ท รงคุณ วุฒ ิที ่ค ณะกรรมการสภาวิช าชีพ บัญ ชีแ ต่ง ตั ้ง จากผู ้ม ีค วามรู ้ค วาม ช านาญ และ
ประสบการณ์เ กี่ย วกับ การบัญ ชี มีจานวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และผู้แทนจากกรมการ
ประกันภัย ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมเป็นกรรมการ
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
แนวทางในการกาหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการฯมีดังนี้
(1) มาตรฐานการบัญชีต้องจัดทาเป็นภาษาไทย
(2) มาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีกาหนดและปรับปรุง จะใช้
บังคับได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว
(3) หากคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ได้รับแจ้ งจากผู้ทาบัญชี ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี
ผู้ใช้ข้อมูล ทางการเงิน กรมการประกัน ภัย กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ธนาคารแห่ งประเทศไทย
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใด
ว่ามีปัญหาเกี่ย วกับ การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ทาให้เ กิด ความเสียหายต่อ เศรษฐกิจ ของประเทศหรือ เป็น อุป สรรคต่อการ
ประกอบกิจการ คณะกรรมการฯต้องดาเนินการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และกาหนด
ปรับปรุง หรือพัฒนามาตรฐานการบัญชีโดยเร็วที่สุด

วิชาชีพบัญชีควบคุม
วิชาชีพบัญชีควบคุม ในเบื้องต้นพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กาหนดให้มีการควบคุม
การประกอบวิชาชีพบัญชี 2 ด้านก่อน คือ ด้านการสอบบัญชีและด้านการทาบัญชี แต่ในภายหน้าหากมีความจาเป็น
อาจมีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบวิชาชีพด้านนั้นๆ ต้องมีการควบคุมเพิ่มขึ้นได้
(1) วิชาชีพด้านการสอบบัญชี
ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพสอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดและ
ต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีไม่มีอายุแต่ต้องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็น

รายปี ปีละ 2,000 บาท ทั้งนี้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีอาจสิ้นผลได้ในหลายกรณี เช่น ขาดจากสมาชิกสภาฯ ขาด
คุณสมบัติ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่ชาระค่าธรรมเนียม ไม่เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่สภาฯกาหนด เป็นต้น
(2) วิชาชีพด้านการทาบัญชี
ผู้ที่จ ะประกอบวิชาชีพเป็น ผู้ทาบัญชีจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิช าชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียน กับสภา
วิชาชีพบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้ทาบัญชีปีละ 500 หรือ 300 บาท แล้วแต่คุณวุฒิ
การศึกษา
ในการประกอบวิชาชีพการทาบัญชีนั้น ผู้ทาบัญชีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามทั้งพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยเมื่อจะเริ่มทาบัญชีต้องไปเป็นสมาชิกหรือขึ้น
ทะเบี ยนกับ สภาวิช าชีพบั ญชีก่อน แล้ว แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชี ทางระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ที่
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยสาเนาหลักฐานภายใน 30วัน นับแต่วันเริ่มทาบัญชี

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ข้อกาหนดในเรื่องจรรยาบรรณ
(1) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบั ญชี และต้องปฏิบั ติหน้าที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี หรือ
มาตรฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(2) สภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้จัดทาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้นเป็นภาษาไทยและอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยข้อกาหนดในเรื่อง
 ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
 ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ
 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ให้
(3) การกระทาดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
 ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี หรือมาตรฐานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องที่กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานผลการสอบบัญชีโดยระบุข้อความใดอันแสดงว่าตนไม่รับผิดชอบใน
ผลการตรวจสอบ หรือแสดงความไม่ชัดเจนในผลการตรวจสอบเพราะเหตุที่ตนมิได้ปฏิบัติหน้าที่
โดยครบถ้วนที่พึงคาดหวังได้หรือโดยครบถ้วนตามมาตรฐานการสอบบัญชี
(4) โทษของการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ได้กาหนดตามลาดับชั้นจากโทษเบาถึงโทษหนัก ดังต่อไปนี้
(4.1) ตักเตือนเป็นหนังสือ
(4.2) ภาคทัณฑ์

(4.3) พักใช้ใบอนุญาต พักการขึ้นทะเบียน หรือห้ามการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านที่ประพฤติผิด
จรรยาบรรณโดยมีกาหนดเวลา แต่ไม่เกิน 3 ปี
(4.4) เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
(5) สิทธิการกล่าวหา เมื่อมีผู้กล่าวหาหรือปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ
บั ญ ชี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ป ระพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะ
ดาเนินการสอบสวนพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้ สิทธิการกล่าวหาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่
ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวหารู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณและรู้ตัวผู้ประพฤติผิ ดจรรยาบรรณ ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น
(6) ผู้กล่าวหาหรือผู้ซึ่งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อคณะกรรมการ
กากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีผ่านทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีกาหนด และการอุทธรณ์คาสั่งไม่เป็น
การทุเลาการปฏิบัติตามคาสั่งลงโทษ เว้นแต่คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถือเป็นที่สุด

นิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพควบคุม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้กาหนดให้นิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทา
บัญชี ต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) นิติบุคคลนั้นต้องจัดให้มีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่ อบุคคลที่สามตามประเภท จานวน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
(2) ในกรณีนิติบุคคลนั้นประกอบกิจการให้บริการสอบบัญชี บุคคลซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลใน
การให้บริการสอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในกรณีผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม นิติบุคคลซึ่งผู้สอบบัญชีนั้นสังกัดอยู่ ต้องร่วมรับผิด
ด้วยอย่างลูกหนี้ร่วม และหากยังไม่สามารถชาระค่าเสียหายได้ครบจานวนให้หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอานาจ
ผูกพันนิติบุคคลนั้น ต้องร่วมรับผิดจนครบจานวนเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมในการกระทา
ผิดที่ต้องรับผิด

วิธีการเสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการออกข้อบังคับ
ในเรื่องต่างๆ อยู่หลายมาตรา ด้วยเจตนารมณ์ต้องการให้องค์กรวิชาชีพเป็นผู้กากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกันเอง
โดยร่างข้อบังคับทุกเรื่องต้องผ่านการอนุมัติของสภาวิชาชีพบัญชี เว้นแต่บางเรื่องที่เห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญหรือมี
ผลกระทบต่อคนจานวนมาก พระราชบัญญัตินี้จึงกาหนดให้ข้อบังคับนั้น เมื่อผ่านการอนุมัติของสภาวิชาชีพบัญชี
แล้วก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับ คือ คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีก่อน เมื่อ
นายกสภาวิชาชีพบัญชีลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

การกากับดูแลโดยภาครัฐ
ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติจะกาหนดให้มีสภาวิชาชีพบัญชีเป็นศูนย์รวมในการกากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีแล้ว แต่ก็ยังมีความจาเป็นที่จะต้องมีภาครัฐเข้าไปกากับดูแลองค์กรวิชาชีพอีกชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความเป็น
ธรรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีทาหน้าที่กากับด้านนโยบาย
จานวน 14 คน ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและกฎหมาย ทาหน้าที่
กากับดูแลการทางานของสภาวิชาชีพบัญชีเฉพาะเรื่องที่สาคัญและมีผลกระทบต่อสาธารณชน โดยเรื่องที่ต้องผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี คือ
(1) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียม/ค่าบารุงสมาชิก,หลักเกณฑ์การฝึกอบรม,คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของนายกสภาฯ กรรมการสภาฯเป็นต้น
(2) พิจารณาคาขออุทธรณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษ
(3) พิจารณาคาขออุทธรณ์กรณีสภาวิชาชีพบัญชีไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
(4) ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการบัญชีที่เสนอโดยสภาวิชาชีพบัญชี
นอกจากนี้ คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ยังมีอานาจหน้าที่อื่นๆ เช่น เสนอแนะให้มี
การตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบวิชาชีพบัญชีด้านใดที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของ
ประชาชน หรือเพื่อประโยชน์ที่จะให้มีการคุ้มครองประชาชน และพัฒนาหรือจัดระเบียบการประกอบวิชาชีพบัญชี
เพื่อกาหนดให้การประกอบวิชาชีพบัญชีด้านนั้นต้องได้รับอนุญาต หรือต้องขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิ ชาชีพบัญชีก็ได้
รวมทั้งสามารถสั่งให้สมาชิก กรรมการ หรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เป็นต้น
ในกรณีที่นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ หรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี หรือกระทาการอันเป็นการเสื่อมเสี ยอย่างร้ายแรงแก่สภา
วิชาชีพบัญชี คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องทาการสอบสวนโดยเร็ว และให้เสนอผล
การพิจารณาเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีคาสั่งให้นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ หรืออนุกรรมการ
ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง และคาสั่งนั้นให้ถือเป็นที่สุด

บทกาหนดโทษ
บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 นี้ มีทั้งโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และโทษทางอาญาซึ่งมีทั้งโทษปรับและจาคุก นอกจากนี้กรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องจะมี
โทษปรับรายวัน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น
- ผู้ใดฝุาฝืนประกอบวิชาชีพบัญชีด้านนั้นๆโดยมิได้รับใบอนุญาต หรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
- นิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพควบคุมไม่จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามเงื่อนไขที่กาหนดหรือฝุาฝืน
หรือไม่จัดให้มีหลักประกันตามที่กฎกระทรวงกาหนด หรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการให้บริการการ
สอบบัญชีไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
- สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเมื่อประพฤติผิดจรรยาบรรณ นอกจากจะได้รับโทษหนักเบาตามเหตุของ
การประพฤติผิด ซึ่งร้ายแรงที่สุดก็คือการเพิกถอนใบอนุญาตหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสั่งให้พ้นจากการเป็น

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ทาให้ไม่สามารถประกอบอาชีพด้านนั้นๆได้แล้ว หากฝุาฝืนไปประกอบอาชีพทาบัญชีหรือ
สอบบัญชีระหว่างที่ถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ ก็จะได้รับโทษทางอาญาคือ จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
- กรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีนี้เป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินการของ
นิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้ข้างต้นสาหรับความผิดนั้นๆด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มี
ส่วนรู้เห็นหรือยินยอมในการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
*******************
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