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ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของการเป็ น สมาชิ ก และวิ ธี
การรับสมัครสมาชิกให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๑๓ (๔) (๕) และ (๖) มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ (๔) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๒) เรื่อง สมาชิกและการรับสมัครสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกสมทบ แล้วแต่กรณี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
“ค่าบํารุงสมาชิก” หมายความว่า ค่าสมาชิกภาพที่สมาชิกต้องชําระให้สภาวิชาชีพบัญชี
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
หมวด ๑
สมาชิกสามัญ
ข้อ ๕ สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) สําเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิอื่นเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง หรือสําเร็จการศึกษาสาขาอื่น
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
(๔) ไม่เคยเป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
โดยต้องโทษจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่
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ได้รั บโทษจรรยาบรรณมาแล้ว ไม่ น้อยกว่ าสามปี จึง จะสมัครเป็น สมาชิก สามัญ ได้ เมื่อ คณะกรรมการ
ได้พิจารณาคําขอสมัครและปฏิเสธการขอสมัครแล้ว ผู้นั้นจะยื่นคําขอสมัครได้อีกเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปี
นับจากวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการขอสมัคร ถ้าคณะกรรมการปฏิเสธการขอสมัครเป็นครั้งที่สองแล้ว
ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอสมัครสมาชิกสามัญอีกต่อไป
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในคดีดังต่อไปนี้ ซึ่งให้ถือว่าเป็นคดี
ที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามมาตรา ๑๓ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จึงจะสมัครเป็น
สมาชิกสามัญได้
(ก) คดีตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ ยกเว้นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์และ
ความผิดฐานบุกรุก
(ข) ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทํา หรือรับรอง หรือแสดงความเห็นต่องบการเงิน
หรือบัญชีอื่นใดอันไม่ถูกต้อง หรือทํารายงานเท็จ
(ค) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วย
การธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการพนัน กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
และกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน
(ง) ถูกลงโทษเนื่องจากเป็นผู้ล้มละลายทุจริต
(จ) ความผิ ด อื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า เป็ น คดี ที่ เ ป็ น การประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
เมื่ อ คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาคํ า ขอสมั ค รและปฏิ เ สธการขอสมั ค รแล้ ว ผู้ นั้ น จะยื่ น
คําขอสมัครได้อีก เมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการขอสมัคร ถ้าคณะกรรมการ
ปฏิเสธการขอสมัครเป็นครั้งที่สองแล้ว ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอสมัครสมาชิกสามัญอีกต่อไป
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการ
เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ
หมวด ๒
สมาชิกวิสามัญ
ข้อ ๖ สมาชิกวิสามัญต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกวิสามัญซึ่งมีสัญชาติไทย
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(ก) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ไม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ในสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพบัญชี
(ข) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๔) (๕) และ (๖)
(๒) สมาชิกวิสามัญผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๓
สมาชิกสมทบ
ข้อ ๗ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีวฒ
ุ ิการศึกษา ดังนี้
(ก) สําเร็จการศึกษาในระดับที่ต่ํากว่าปริญญาตรี แต่ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ทางด้านการบัญชี หรือทางด้านบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) หรืออนุปริญญาทางการบัญชี
หรือด้านอื่นที่มีการสอนวิชาการบัญชีเป็นหลัก หรือ
(ข) อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี หรือทางด้านบริหารธุรกิจ
(สาขาวิชาการบัญชี) หรือด้านอื่นที่มีการสอนวิชาการบัญชีเป็นหลัก
(๒) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๔) (๕) และ (๖)
หมวด ๔
การรับสมัครสมาชิก
ข้อ ๘ ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครพร้อมชําระค่าบํารุงสมาชิกต่อสภาวิชาชีพบัญชี
ตามแบบ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
กรณี ผู้ ซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยยื่ น ใบสมั ค รขอเป็ น สมาชิ ก วิ ส ามั ญ ผู้ ส มั ค รต้ อ งแสดงหลั ก ฐานว่ า
ประเทศที่ตนมีสญ
ั ชาติยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้นได้
ข้อ ๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ด้ า นการศึ ก ษาของผู้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก
ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีพิจารณารายชื่อสถาบันการศึกษา
ชื่อหลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองและจัดทําไว้เป็นการทั่วไป และ
เพิ่มเติมแก้ไขเป็นระยะ
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ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัครรายใด ให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในการตรวจสอบ
และรับรองปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสถาบันการศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีอาจพิจารณาจาก
การรับรองหลักสูตรของส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการรับรองการศึกษาก็ได้
ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับใบสมัครสมาชิกและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนออกบัตรประจําตัวสมาชิก
ให้แก่ผู้นั้น ในกรณีที่ไม่รับเป็นสมาชิก ให้คืนค่าบํารุงสมาชิกโดยไม่มีดอกเบี้ย
แบบบัตรประจําตัวสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการออกบัตร การขอมีบัตรใหม่ การขอบัตรใหม่
แทนบัตรเดิมที่สูญหายหรือชํารุดเสียหาย การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลในบัตร ให้เป็นไปตามที่นายก
สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
การออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิมที่สูญหายหรือถูกทําลายหรือชํารุดเสียหาย หรือการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทางทะเบียน ต้องชําระค่าทําบัตรตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๑ ให้นายทะเบียนจัดให้มีทะเบียนสมาชิกไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๒ ผู้ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกต้องชําระค่าบํารุงสมาชิกพร้อมกับการยื่นใบสมัครตามอัตรา
ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบํารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม
สมาชิกภาพตามวรรคหนึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนออกบัตรประจําตัวสมาชิกให้จนถึงวันที่
๓๑ ธันวาคมของปีนั้น
สมาชิกภาพในปีต่อ ๆ ไป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคมของทุกปี
หมวด ๕
การต่ออายุสมาชิกและการพ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๑๓ ให้สมาชิกต่ออายุสมาชิกภาพและชําระค่าบํารุงสมาชิกของปีต่อ ๆ ไปล่วงหน้าเต็มจํานวน
ภายในวันทําการสุดท้ายของปี เว้นแต่สมาชิกที่ชําระค่าธรรมเนียมด้วยการโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือ
ทางอินเทอร์เน็ตให้ชําระได้จนถึงวันสิ้นสุดของปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกสภาวิชาชีพบัญชี
กําหนด
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ต้องพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด สภาวิชาชีพบัญชีจะไม่คืนค่าบํารุงสมาชิก
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่สมาชิกไม่ชําระค่าบํารุงสมาชิกให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนดในข้อ ๑๓
ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง เว้นแต่จะทําหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
แสดงให้เห็นว่า การที่ไม่ชําระหรือชําระไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากพฤติการณ์ที่จําเป็น ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือ
ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖ สมาชิกประเภทตลอดชีพของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ซึ่ง ได้จ ดทะเบี ย นเลิ กสมาคมแล้ว และได้ส มั ครเข้ าเป็ น สมาชิก สภาวิ ช าชี พ บั ญชี ภายในเดื อ นมีน าคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้เริ่มชําระค่าบํารุงสมาชิกภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

