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ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญช ี
(ฉบับที่  ๑๕) 

เรื่อง  หลักเกณฑ  และวิธีการเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรม 
หรือเขารวมประชุมสัมมนา  เพ่ือพัฒนาความรูตอเนือ่งทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมหรือ 
เขารวมประชุมสัมมนา  เพ่ือพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยไมจํากัดเฉพาะความรูทางดานการบัญชี  หรือดานการสอบบัญชี
เทานั้น  แตควรมีความรูดานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีดวย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  (๘)  (๑๑)  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๔๓  แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแล 
การประกอบวิชาชีพบัญชี  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๑๕)  เรื่อง  หลักเกณฑ  และ
วิธีการเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนา  เพ่ือพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
“การเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนา”  หมายถึง  การพัฒนาความรูตอเนื่อง 

ทางวิชาชีพหรือการพัฒนาความรูตอเนื่องตามขอบังคับนี้ 
“การพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ”  หรือ  “การพัฒนาความรูตอเนื่อง”  หมายถึง  การพัฒนา

ความรูในดานตาง ๆ  ตามประเภทที่กําหนดไวในหมวด  ๒ 
“ผูสอบบัญชี”  หมายถึง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
“ผูสอบบัญชีท่ีใบอนุญาตยังไมสิ้นผล”  หมายถึง  ผูสอบบัญชีท่ีใบอนุญาตยังมีผลใชบังคับอยู 
“ผูสอบบัญชีท่ีใบอนุญาตสิ้นผล”  หมายถึง  ผูสอบบัญชีท่ีใบอนุญาตสิ้นผลตามที่กําหนด 

ในมาตรา  ๔๑  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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“ผูสอบบัญชีท่ีถูกสั่งพักใชใบอนุญาต”  หมายถึง  ผูสอบบัญชีท่ีใบอนุญาตยังไมสิ้นผล  แตสภา
วิชาชีพบัญชีมีคําสั่งพักใชใบอนุญาต   

“วิทยากร”  หมายถึง  ผูทรงความรู  ความสามารถ  และประสบการณ  ในเนื้อหาหลักสูตรของ
การฝกอบรมหรือสัมมนา  และใหหมายความรวมถึงผูดําเนินการสัมมนาหรือผูบรรยายหรือผูท่ีปฏิบัติ
หนาที่ในลักษณะอยางเดียวกัน  ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีใหความเห็นชอบ 

“ผูจัดการอบรม  หรือการสัมมนา”  หมายถึง  หนวยงานดังตอไปนี้ 
(๑) สภาวิชาชีพบัญชี 
(๒) กระทรวง  กรม  หรือ  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 
(๓) สถาบันการศึกษาของรัฐ  ซึ่งมีการสอนไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีทางการบัญชีหรือ

เทียบเทา 
(๔) สถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งมีการสอน  

ไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเทา 
(๕) หนวยงานภายในของผูรับการอบรม  หรือการสัมมนา  ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีใหความเห็นชอบ 
(๖) หนวยงานอื่น  ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีใหความเห็นชอบ 
ขอ ๔ ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชี  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๕ หลักเกณฑ  และวิธีการเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนา  
เพ่ือพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  นอกจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้   
ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

เพ่ือใหหลักเกณฑ  และวิธีการเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนา   
เพ่ือพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนไปโดยสะดวกและรวดเร็ว   
นายกสภาวิชาชีพบัญชี  โดยอนุมัติของคณะกรรมการ  มีอํานาจออกขอกําหนดใด ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการ
ดังกลาว   

ขอกําหนดนั้น  ตองอยูภายใตกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหมี
ผลใชบังคับเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
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ขอ ๖ ในกรณีท่ีมีปญหาการแปลความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการ
เปนผูวินิจฉัย  และถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด 

หมวด  ๒ 
ประเภทการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๗ การพัฒนาความรูตอเนื่อง  มีท้ังประเภทอยางเปนทางการ  และอยางไมเปนทางการ   
  ๗.๑ การพัฒนาความรูตอเนื่องอยางเปนทางการ  ไดแก  ประเภทการพัฒนาความรู

ตอเนื่องที่สามารถประเมินผล  หรือตรวจสอบได  ซึ่งออกแบบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของความรู 
และทักษะที่ตองการ  ดังตอไปนี้ 

   ๗.๑.๑ เขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนา  ท่ีสภาวิชาชีพบัญชี 
ใหความเห็นชอบในหลักสูตร  วิทยากร  และผูจัดการอบรมหรือการสัมมนา 

   ๗.๑.๒ เปนวิทยากร  ในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชีใหความเห็นชอบ 
   ๗.๑.๓ เขียนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีท่ีมีเนื้อหาตามที่ 

สภาวิชาชีพบัญชีกาํหนด  และไดเผยแพรในวารสาร  หรือทางอินเตอรเน็ต  หรือในที่ประชุมวิชาการ 
   ๗.๑.๔ เขียนหนังสือหรือตําราทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีท่ีมีเนื้อหา

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด  และไดมีการจัดพิมพเผยแพร 
   ๗.๑.๕ เสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการดวยตนเองตอท่ีประชุมวิชาการ  

โดยผลงานนั้นตองเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี  ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 
   ๗.๑.๖ เปนกรรมการ  อนุกรรมการหรือคณะทํางานทางวิชาการในสภาวิชาชีพ

บัญชี  หรือในหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด  โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนงไมนอยกวาหนึ่งป 

   ๗.๑.๗ สําเร็จการศึกษาในระดับสูงกวาวุฒิเดิม  หรือระดับวุฒิเดิมแตในหลักสูตร
หรือสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 

   ๗.๑.๘ ผานการทดสอบในหลักสูตรวิชาชีพตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด   
   ๗.๑.๙ ประเภทการพัฒนาความรูตอ เนื่องอยาง เปนทางการอื่นตามที่ 

สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 
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  ๗.๒ การพัฒนาความรูตอเนื่องอยางไมเปนทางการ  ไดแก  ประเภทการพัฒนาความรู
ตอเนื่องอื่น ๆ  นอกจาก  ๗.๑  และตองเปนไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 

หมวด  ๓ 
คุณสมบัติของวิทยากร 

 
 

ขอ ๘ วิทยากรตามขอ  ๗.๑.๑  และขอ  ๗.๑.๒  ตองมีพ้ืนความรูโดยตรงในเรื่องที่จะอบรม
หรือสัมมนา  และมีประสบการณในเรื่องนั้นอยางเพียงพอ  ท้ังนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจาก 
สภาวิชาชีพบัญชีกอนการปฏิบัติหนาที่เปนวิทยากร 

ในกรณีท่ีจําเปนและฉุกเฉินที่วิทยากรซึ่งไดรับความเห็นชอบไวเดิมไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
ผูจัดการอบรมหรือการสัมมนา  สามารถจัดการอบรม  หรือการสัมมนาดังกลาวไปพลางกอนได   
แตวิทยากรที่จะปฏิบัติหนาที่แทนตองมีพ้ืนความรูโดยตรงในเรื่องที่จะอบรมหรือสัมมนา  และมี
ประสบการณในเรื่องนั้นอยางเพียงพอ  และผูจัดการอบรมหรือการสัมมนาตองขอความเห็นชอบ 
ตอสภาวิชาชีพบัญชีในการเปลี่ยนวิทยากรภายในกําหนดหนึ่งเดือน  นับแตวันสิ้นสุดการอบรมหรือการ
สัมมนา  มิฉะนั้น  สภาวิชาชีพบัญชีจะถือวาผูจัดการอบรมหรือการสัมมนาดังกลาวฝาฝนขอบังคับนี้ 

หมวด  ๔ 
จํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๙ ผูสอบบัญชีตองมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องขั้นต่ําอยางใดอยางหนึ่ง  
ดังตอไปนี้ 

  ๙.๑ ผูสอบบัญชีท่ีใบอนุญาตยังไมสิ้นผล  ตองมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู
ตอเนื่องสิบสองชั่วโมงตอป  เวนแตผูสอบบัญชีท่ีไดรับใบอนุญาตเปนปแรก  จะตองมีจํานวนชั่วโมง 
การพัฒนาความรูตอเนื่องตามสัดสวนของจํานวนเดือนที่ไดรับใบอนุญาตในปนั้น  โดยไมนับเศษของเดือน 

  ๙.๒ ผูสอบบัญชีท่ีใบอนุญาตสิ้นผล  และมีความประสงคขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบ
บัญชีใหม  ตองมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่อง  ดังนี้ 

   ๙.๒.๑ จํานวนสิบสองชั่วโมง  สาํหรับปกอนปท่ีใบอนุญาตสิ้นผล  และ   
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   ๙.๒.๒ จํานวนสิบสองชั่วโมง  สําหรับปท่ีใบอนุญาตสิ้นผล  เวนแตขอรับ
ใบอนุญาตใหมภายในปท่ีใบอนุญาตสิ้นผล  ใหมีจํานวนชั่วโมงตามจํานวนเดือนกอนขอรับใบอนุญาตใหม  
และ 

   ๙.๒.๓ จํานวนชั่วโมงตามจํานวนเดือนในชวงเวลาหลังจากปท่ีใบอนุญาต 
สิ้นผลจนถึงเดือนที่ขอรับใบอนุญาตใหม  

  ท้ังนี้  จํานวนชั่วโมงตาม  ๙.๒.๑  ๙.๒.๒  และ  ๙.๒.๓  รวมกันแลวไมเกินเจ็ดสิบสอง
ชั่วโมง  โดยไมนับเศษของเดือน  และใหนับยอนหลังไดไมเกินสามป  กอนวันยื่นขอรับใบอนุญาตใหม 

จํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องตองมีประเภทการพัฒนาความรูตอเนื่องที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง 

หมวด  ๕ 
หลักเกณฑและวิธีการนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๑๐ การนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องอยางเปนทางการตามขอ  ๗.๑   
ใหนับดังตอไปนี้ 

  ๑๐.๑ นอยกวาสิบหานาที  ไมนับเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่อง 
  ๑๐.๒ สิบหานาทีถึงสี่สิบสี่นาทีใหนับเปนครึ่งชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่อง 
  ๑๐.๓ สี่สิบหานาทีถึงหกสิบนาทีใหนับเปนหนึ่งชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่อง 
ขอ ๑๑ การนับปท่ีมีการพัฒนาความรูตอเนื่อง  ใหนับตามปปฏิทิน  โดยถือปท่ีขอบังคับนี้ 

มีผลบังคับใชเปนปแรก 
ขอ ๑๒ การนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องอยางไมเปนทางการตามขอ  ๗.๒  

ใหเปนไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 
ขอ ๑๓ การเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนา  ตามขอ  ๗.๑.๑  ใหนับจํานวน

ชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องตามหลักเกณฑและวิธีการนับจํานวนชั่วโมงในขอ  ๑๐  ท่ีผูจัดการ
อบรม  หรือการสัมมนาไดโฆษณาเผยแพรไว   

การกลาวเปดการอบรมหรือการสัมมนา  ใหนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องไดเฉพาะ 
ท่ีเปนปาฐกถาพิเศษ  โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 

  ๑๓.๑ เนื้อหาในการปาฐกถาพิเศษที่มีความสัมพันธโดยตรงกับเรื่องใด  ใหนับเปน
จํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องของเรื่องนั้น   

  ๑๓.๒ เนื้อหาในการปาฐกถาพิเศษที่ไมสัมพันธโดยตรงกับเรื่องใด ๆ  ใหนับเปน
จํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องเรื่องอื่น ๆ  ท่ีมีเนื้อหาสัมพันธกับวิชาชีพบัญชี  หรือใหนําเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อพิจารณา 

ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีผูจัดการอบรมหรือการสัมมนายังไมไดย่ืนคําขอความเห็นชอบเนื้อหา
หลักสูตรหรือวิทยากรในการอบรม  หรือการสัมมนาตอสภาวิชาชีพบัญชี  จะจัดการอบรมหรือการ
สัมมนาไปพลางกอนก็ได  แตมิใหโฆษณาเผยแพรจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่อง  ท้ังนี้
ผูจัดการอบรมหรือการสัมมนาตองขอความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีภายในกําหนดหนึ่งเดือน   
นับแตวันสิ้นสุดการอบรม  หรือการสัมมนา  มิฉะนั้น  สภาวิชาชีพบัญชีจะถือวาผูจัดการอบรมหรือการ
สัมมนาดังกลาวฝาฝนขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๕ การเปนวิทยากรตามขอ   ๗ .๑ .๒   รวมทั้งการเสนอผลงานวิจัยหรือผลงาน 
ทางวิชาการดวยตนเองตอท่ีประชุมวิชาการตามขอ  ๗.๑.๕  ใหนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู
ตอเนื่องเปนสองชวงเวลาดังนี้ 

  ๑๕.๑ ชวงเวลาของการบรรยาย  หรือเสนอผลงานดวยตนเอง  ใหนับตามจํานวน
ชั่วโมงที่ใชไปในการเปนวิทยากร  หรือเสนอผลงานดวยตนเองตามหลักเกณฑการนับในขอ  ๑๐   
โดยอนุโลม 

  ๑๕.๒ ชวงเวลาการเตรียมตัวเพ่ือการบรรยาย  หรือการเสนอผลงานดวยตนเอง   
ใหนับเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องเฉพาะการเตรียมตัวในการบรรยายหรือการเสนอผลงาน
ดวยตนเองครั้งแรก  โดยใหนับไดเปนสองเทาของเวลาตาม  ๑๕.๑  ท้ังนี้  ไมรวมถึงผูดําเนินการสัมมนา 

การบรรยายครั้งตอไปในเรื่องเดียวกัน  หามนับเปนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องอีก   
เวนแตวิทยากรนั้นไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกินกวาครึ่งหนึ่ง  โดยทําตารางเปรียบเทียบเนื้อหาเกากับ
เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง  และนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุมัติใหนับเปนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องเพิ่มเติม 

ขอ ๑๖ การเขียนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีตามขอ  ๗.๑.๓  ใหนับจํานวน
ชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพไดไมเกินสามชั่วโมงตอหนึ่งบทความ 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 

ขอ ๑๗ การเขียนหนังสือหรือตําราทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีตามขอ  ๗.๑.๔   
ใหนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องไดครั้งเดียวในปท่ีหนังสือหรือตํารานั้นจัดพิมพเผยแพร  
โดยใหนับไดสิบสองชั่วโมง 

ขอ ๑๘ การเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือ  คณะทํางานทางวิชาการในสภาวิชาชีพบัญชี  
หรือในหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีตามขอ  ๗.๑.๖  ใหนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู
ตอเนื่องไดสามชั่วโมงตอหนึ่งตําแหนง  และใหนับไดเพียงสองตําแหนง 

ขอ ๑๙ การสําเร็จการศึกษาในระดับสูงกวาวุฒิเดิม  หรือระดับวุฒิเดิมแตในหลักสูตรหรือ
สาขาอื่นตามขอ  ๗.๑.๗  ใหนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องไดวุฒิละสิบสองชั่วโมง   

ขอ ๒๐ ผูท่ีผานการทดสอบในหลักสูตรวิชาชีพตามขอ  ๗.๑.๘  ใหนับจํานวนชั่วโมง 
การพัฒนาความรูตอเนื่องไดสิบสองชั่วโมง 

ขอ ๒๑ การพัฒนาความรูตอเนื่องในหมวดนี้จะนับเขาเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู
ตอเนื่องในเรื่องใดใหเปนไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 

หมวด  ๖ 
วิธีการยื่นหลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๒๒ การแสดงหลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื่อง  เปนหนาที่ของผูสอบบัญชีท่ีจะตอง
แสดงตอสภาวิชาชีพบัญชี  โดยใหย่ืนหลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื่อง  ดังนี้ 

  ๒๒.๑ กรณีชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนรายป  ใหย่ืนพรอมกับการชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตภายในสามเดือนกอนวันเริ่มตนปปฏิทิน 

  ๒๒.๒ กรณีชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตลวงหนาเกินกวาหนึ่งป  ใหย่ืนหลักฐาน
การพัฒนาความรูตอเนื่องเปนรายปภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกับ  ๒๒.๑   

การยื่นหลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื่องใหจัดทําตามแบบและวิธีการที่นายกสภาวิชาชีพ
บัญชีกําหนด 

ขอ ๒๓ ผูสอบบัญชีท่ีไมอาจแสดงหลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื่องครบตามจํานวน
ชั่วโมงขั้นต่ําที่กําหนด  สภาวิชาชีพบัญชีจะมีคําสั่งพักใชใบอนุญาต  ท้ังนี้  ใหผูสอบบัญชีเขารับการ
พัฒนาความรูตอเนื่องใหครบถวนและยื่นหลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื่องตอสภาวิชาชีพบัญชีภายใน
หกเดือนนับจากวันที่ถกูสั่งพักใชใบอนุญาต 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 

หมวด  ๗ 
มาตรการสําหรับผูฝาฝนขอบังคับ 

 
 

ขอ ๒๔ ผูสอบบัญชีท่ีถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๓  หากไมย่ืนหลักฐานการพัฒนา
ความรูตอเนื่องตอสภาวิชาชีพบัญชีภายในกําหนดเวลา  ใหใบอนุญาตการเปนผูสอบบัญชีนั้นสิ้นผลทันที   

ขอ ๒๕ ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีปฏิบัติไมถูกตองหรือไมไดปฏิบัติตามขอบังคับนี้โดย 
ไมเจตนา  และไดมีหนังสือชี้แจงเหตุผลตอคณะกรรมการ  คณะกรรมการอาจกําหนดระยะเวลาผอนผัน 
ใหผูสอบบัญชีนั้นปฏิบัติใหถูกตอง 

ขอ ๒๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาหนังสือชี้แจงเหตุผลตามขอ  ๒๕  แลว  เห็นวา
ผูสอบบัญชีปฏิบัติไมถูกตองหรือไมไดปฏิบัติตามขอบังคับนี้โดยเจตนา  สภาวิชาชีพบัญชีจะสั่งให
ใบอนุญาตการเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้นสิ้นผล 

ขอ ๒๗ ในกรณี ท่ีคณะกรรมการเห็นวาผูสอบบัญชีแจงขอมูล เท็จ   จะสง เรื่องให
คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาตอไป   

ขอ ๒๘ ในกรณีท่ีผูจัดการอบรมหรือการสัมมนาที่สภาวิชาชีพบัญชีใหความเห็นชอบฝาฝน
ขอบังคับนี้  สภาวิชาชีพบัญชีจะตักเตือนเปนหนังสือ  หรือยกเลิกการใหความเห็นชอบตามที่สภาวิชาชีพ
บัญชีเห็นสมควร 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๙ ในปท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ผูท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีปแรก  และ
ผูสอบบัญชีท่ีใบอนุญาตยังไมสิ้นผล  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ  ๙.๑  ของขอบังคับนี้ 

ขอ ๓๐ ผูสอบบัญชีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี  
พ.ศ.  ๒๕๐๕  หรือสิ้นผล  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กอนปท่ีขอบังคับนี้มีผล 
ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ  ๙.๒.๑  ของขอบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เกษรี  ณรงคเดช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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