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ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๓
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๕) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการสอนไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรเพื่อประโยชน์ใน
การรับสมัครเป็นสมาชิก
“การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา” หมายความว่า การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพหรือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามข้อบังคับนี้
“วิ ท ยากร” หมายความว่ า ผู้ ท รงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในเนื้ อ หา
หลักสูตรของการฝึกอบรมหรือสัมมนา และให้หมายความรวมถึงผู้ดําเนินการสัมมนาหรือผู้บรรยายหรือ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ
“ผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา” หมายความว่า หน่วยงานดังต่อไปนี้
(๑) สภาวิชาชีพบัญชี
(๒) กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
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(๓) สถาบันการศึกษา
(๔) หน่วยงานภายในที่เป็นต้นสังกัดของผู้รับการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
(๕) หน่วยงานอื่น
กรณีตาม (๔) และ (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ เพื่ อ ให้ ก ารเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาของผู้ ส อบบั ญ ชี เ ป็ น ไป
โดยสะดวก และรวดเร็ว นายกสภาวิชาชีพบัญชีโดยอนุมัติของคณะกรรมการมีอํานาจออกข้อกําหนดใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว
ข้อกําหนดนั้นให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจวินจิ ฉัยเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด ๒
การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ข้อ ๗ การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาต้องเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ที่ ส ามารถประเมิ น ผลหรื อ ตรวจสอบได้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะ
ด้านวิชาชีพบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในหลักสูตร วิทยากร และผู้จัดการอบรม
หรือการประชุมสัมมนาซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ
(๒) เป็นหรือร่วมเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้ดําเนินการสัมมนาตาม (๑)
(๓) จัดทําผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีโดยได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือที่ประชุม
วิชาการ เช่น การเขียนบทความ งานวิจัย หนังสือหรือตําราทางวิชาการ เป็นต้น
(๔) เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานในสภาวิชาชีพบัญชี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบัญชี
(๕) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิม หรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบัญชี
(๖) พัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ และผ่านการทดสอบตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
ข้อ ๘ วิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้ดําเนินการสัมมนาตามข้อ ๗ (๒) ต้องมีพื้นความรู้โดยตรง
ในเรื่องที่จะอบรมหรือการประชุมสัมมนา และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
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ข้อ ๙ ผู้สอบบัญชีต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามข้อ ๗ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้สอบบัญชีต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาอย่างน้อยสิบแปดชั่วโมงต่อปี
เว้นแต่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก ต้องมีจํานวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ตามสัดส่วนของจํานวนเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน
(๒) ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ใ บอนุ ญ าตสิ้ น ผลตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง (๖) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ ต้องมีจํานวนชั่วโมง
เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในปีที่ยื่นคําขอสิบแปดชั่วโมง และอีกสิบแปดชั่วโมงต่อปี
สําหรับทุกปีที่ยังไม่ได้ยื่นชั่วโมงการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา แต่รวมกันแล้วไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมง
โดยไม่นับรวมจํานวนชั่วโมงในปีที่ยื่นคําขอ ทั้งนี้ ให้ใช้จํานวนชั่วโมงที่อบรมมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีก่อนปีที่
ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่มาใช้ได้
(๓) ให้นําความใน (๒) มาใช้บังคับ สําหรับกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตสิ้นผลตามมาตรา ๔๑
วรรคสอง (๒) (๓) (๔) และ (๕) โดยอนุโลม
จํานวนชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี
หรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
ข้อ ๑๐ การนับจํานวนชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามข้อ ๗ (๑)
ให้นับดังต่อไปนี้
(๑) น้อยกว่าสิบห้านาที ไม่นับเป็นจํานวนชั่วโมง
(๒) สิบห้านาทีถึงสี่สิบสี่นาทีให้นับเป็นครึ่งชั่วโมง
(๓) สี่สิบห้านาทีถึงหกสิบนาทีให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง
ข้อ ๑๑ การนับปีที่มีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาให้นับตามปีปฏิทิน
ข้อ ๑๒ การกล่าวเปิดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา ให้นับชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้เฉพาะที่เป็นการปาฐกถาที่เกี่ยวกับวิชาชีพ บัญชีตามที่สภาวิชาชีพ บัญชี
ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๓ การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้ดําเนินการสัมมนาตามข้อ ๗ (๒) และการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีต่อที่ประชุมวิชาการตามข้อ ๗ (๓) ให้นับจํานวนชั่วโมงการเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นสองช่วงเวลา ดังนี้
(๑) ช่วงเวลาของการบรรยาย หรือเสนอผลงานด้วยตนเอง ให้นับตามจํานวนชั่วโมงที่ใช้ไปใน
การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้ดําเนินการสัมมนา หรือการเสนอผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
ต่อที่ประชุมวิชาการตามหลักเกณฑ์การนับในข้อ ๑๐ โดยอนุโลม
(๒) ช่วงเวลาการเตรียมตัวเพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนหรือการบรรยาย หรือการเสนอ
ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีต่อที่ประชุมวิชาการ ให้นับเป็นจํานวนชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรม

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาเฉพาะการเตรียมตัวครั้งแรก โดยให้นับได้เป็นสองเท่าของเวลาตาม (๑) ทั้งนี้
ไม่รวมถึงผู้ดําเนินการสัมมนา
การบรรยายครั้งต่อไปในเรื่องเดียวกัน ห้ามนับเป็นชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาอีก เว้นแต่วิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้ดําเนินการสัมมนานั้นได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกินกว่า
ครึ่งหนึ่ง โดยทําตารางเปรียบเทียบเนื้อหาเก่ากับเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง และนําเสนอสภาวิชาชีพบัญชี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นับเป็นชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพิ่มเติม
ข้อ ๑๔ การจัดทําผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามข้อ ๗ (๓)
ให้นับจํานวนชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ ดังนี้
(๑) งานวิจัยหรือการเขียนบทความที่ต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัย ให้นับจํานวนชั่วโมงการเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้สิบแปดชั่วโมง ต่อหนึ่งผลงานหรือหนึ่งบทความตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี
(๒) การเขียนบทความทั่วไป ให้นับจํานวนชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ได้สามชั่วโมง ต่อหนึ่งบทความ
ข้อ ๑๕ การเขียนหนังสือหรือตําราทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีตามข้อ ๗ (๓) ให้นับ
จํานวนชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ครั้งเดียวในปีที่หนังสือหรือตํารานั้น
จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกโดยให้นับได้สิบแปดชั่วโมง
ข้อ ๑๖ การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานในสภาวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีตามข้อ ๗ (๔) ต้องได้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของการประชุม
ในปีนั้นโดยให้นับจํานวนชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้สามชั่วโมงต่อหนึ่งตําแหน่ง
และให้นับได้เพียงสองตําแหน่งต่อปี
ข้อ ๑๗ การสําเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิม หรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบัญชีตามข้อ ๗ (๕) ให้นับจํานวนชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้วุฒิละ
สิบแปดชั่วโมงในปีที่สําเร็จการศึกษา
ข้อ ๑๘ การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามข้อ ๗ (๖) จะนับเป็นจํานวน
ชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
ข้อ ๑๙ การแสดงหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามข้อ ๙ (๑)
เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่จะต้องแสดงต่อสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้
(๑) ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่อสภาวิชาชีพบัญชี ตามแบบ
และวิธีการที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด ภายในวันทําการสุดท้ายของปีที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา เว้นแต่จะทําหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายแสดงให้เห็นว่า
การไม่ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนานั้นเกิดจากพฤติการณ์ที่จําเป็น ทั้งนี้
ให้ยื่นหนังสือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

(๒) ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชี
ข้อ ๒๐ กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาครบตามจํานวนชั่วโมง
ข้อ ๙ (๑) ให้ผู้สอบบัญชีทําหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายแสดงให้เห็นว่า
การไม่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาครบตามจํานวนชั่วโมงนั้นเกิดจากพฤติการณ์ที่จําเป็น
ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง สภาวิชาชีพบัญชีอาจมี
คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ภายในกําหนดหกเดือนนับจากวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาต
สิ้นผลอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ ต้องมี
(๑) จํานวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในปีที่ยื่นคําขอสิบแปดชั่วโมง
(๒) สิบสองชั่ วโมงต่อ ปีสําหรับ ปีก่ อนข้ อ บัง คับนี้ ใช้บั งคับ และสิบ แปดชั่วโมงต่ อ ปีสํ าหรั บปี ที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับรวมกันแล้วไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมง โดยไม่รวมจํานวนชั่วโมงในปีที่ยื่นคําขอตาม (๑)
ทั้งนี้ ให้ใช้จํานวนชั่วโมงที่อบรมมาแล้วไม่เกินหนึ่งปี ก่อนปีที่ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่มาใช้ได้
ข้อ ๒๒ ผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
เป็ นผู้ จัด การอบรมหรือ การประชุม สัม มนา หลัก สูต ร และวิท ยากร ตามประกาศสภาวิช าชี พ บั ญ ชี
ที่ ๗๗/๒๕๕๑ ไปพลางก่อน จนกว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะมีประกาศกําหนดในเรื่องเดียวกันออกใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

