ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement of Accountancy Services)
สาระสาคัญของ MRA
MRA บัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่
กำรเคลื่อนย้ำยนักวิชำชีพบริกำรบัญชี โดยกำหนดเงื่อนไขใน
กำรให้บริกำรบัญชีภำยในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน และ
แลกเปลีย่ นข้อมูลเพื่อที่จะส่งเสริมกำรยอมรับแนวปฏิบัติทดี่ ี
ที่สุดด้ำนมำตรฐำนและคุณสมบัติ โดยกำรเปิดให้นักวิชำชีพ
บัญชีที่มีคุณสมบัตติ ำมที่กำหนดสำมำรถจดทะเบียนเป็น
นักบัญชีวิชำชีพอำเซียน (ASEAN Chartered Professional
Accountant: ACPA) ซึ่งนักบัญชีวิชำชีพอำเซียนจะมีสิทธิ
สมัครต่อผูม้ ีอำนำจกำกับดูแลด้ำนวิชำชีพของประเทศผู้รับ
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชำชีพต่ำงด้ำวจดทะเบียน
ภำยใต้บังคับของกฎหมำยและระเบียบภำยในของประเทศผู้รับ
ที่ดูแลด้ำนกำรประกอบวิชำชีพบัญชี และจะประกอบวิชำชีพ
ร่วมกับนักบัญชีวิชำชีพท้องถิ่นในประเทศผู้รับนักบัญชีวิชำชีพ
ที่ต้องกำรจดทะเบียนจะต้องผ่ำนกำรประเมินจำก
คณะกรรมกำรกำกับดูแลในแต่ละประเทศซึ่งในส่วนของ
ประเทศไทยจะดำเนินกำรโดยสภำวิชำชีพบัญชี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แก้ไข

ไม่แก้ไข

รายละเอียด

พระรำชบัญญัติกำรบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๓



มำตรำ ๑๙ กำหนดให้ผู้ทำ
บัญชีต้องมีคุณสมบัติตำมที่
อธิบดีกำหนด

ประกำศกรมทะเบียนกำรค้ำ เรื่อง
กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของ
กำรเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
(อำศัยตำมมำตรำ ๗ (๖) แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี)



ข้อ ๔ กำหนดคุณสมบัติและ
คุณวุฒิของผู้ทำบัญชี

พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗



มำตรำ ๓๘ กำหนดว่ำผู้ที่จะ
เป็นผู้สอบบัญชีต้องได้รับ
อนุญำตจำกสภำวิชำชีพบัญชี
โดยกำรขอรับใบอนุญำต
กำรอนุญำต และกำรออก
ใบอนุญำตเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตต้องเป็นไปตำม
แบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี
มำตรำ ๓๙ กำหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ำมของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต



หมายเหตุ

๒
สาระสาคัญของ MRA

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แก้ไข

ไม่แก้ไข





ข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี (ฉบับที่ ๗)
เรื่อง กำรออกใบอนุญำต และ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต พ.ศ. ๒๕๔๗
(ออกตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี
พ.ศ.๒๕๔๗)
ข้อกำหนดสภำวิชำชีพบัญชี เรื่อง
ขอบเขตของวิชำที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชำชีพบัญชีของผู้ขอขึ้น



รายละเอียด
มำตรำ ๔๔ กำหนดให้ผู้ประกอบ
วิชำชีพเป็นผู้ทำบัญชีต้องเป็น
สมำชิกสภำวิชำชีพบัญชีหรือ
ขึ้นทะเบียนไว้กับสภำวิชำชีพ
บัญชี โดยกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขึ้น
ทะเบียนไว้ในข้อบังคับสภำ
วิชำชีพบัญชี
มำตรำ ๔๕ กำหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ำมของผู้ทำ
บัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับ
สภำวิชำชีพบัญชี
ข้อ ๘ กำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับใบอนุญำตเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
(นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗)
ข้อ ๔ กำหนดขอบเขตของ
วิชำที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับ
วิชำชีพบัญชีของผู้ขอขึ้น

หมายเหตุ

๓
สาระสาคัญของ MRA

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
พ.ศ. ๒๕๕๕
(ออกตำมข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี
(ฉบับที่ ๑๓) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรฝึกหัดงำน กำรทดสอบเกี่ยวกับ
วิชำชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญำต
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต พ.ศ.
๒๕๔๙
ข้อกำหนดสภำวิชำชีพบัญชี เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณวุฒิ
กำรศึกษำของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต พ.ศ. ๒๕๔๙
(ออกตำมข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี
(ฉบับที่ ๑๓) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรฝึกหัดงำน กำรทดสอบเกี่ยวกับ
วิชำชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญำต
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต พ.ศ.
๒๕๔๙)
ข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี (ฉบับที่ ๒๐)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรฝึกหัดงำน
กำรทดสอบเกี่ยวกับวิชำชีพบัญชีของ
ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผูส้ อบบัญชีรับ

แก้ไข

ไม่แก้ไข






รายละเอียด
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต

ข้อ ๓ กำหนดเรื่องหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำคุณวุฒิกำรศึกษำ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ฝึกหัดงำน กำรทดสอบ
เกี่ยวกับวิชำชีพบัญชีของผู้
ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต

หมายเหตุ

๔
สาระสาคัญของ MRA

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แก้ไข

ไม่แก้ไข

รายละเอียด

อนุญำต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔
(อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗
(๑๑) มำตรำ ๓๐ และมำตรำ ๓๙ (๒)
แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๗)

ข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี (ฉบับที่ ๖)
เรื่อง ผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
(อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗
(๑๑) มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๔๔ วรรค
สอง และมำตรำ ๔๕ (๔) (๕) แห่ง
พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๗)

ข้อ ๕ กำหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมของผู้ทำ
บัญชีซึ่งเป็นสมำชิกสภำ
วิชำชีพบัญชี




ข้อ ๖ กำหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมของผู้ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี โดยใน
กรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่
ไม่มสี ัญชำติไทย ต้องมีควำมรู้
เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชี
และกฎหมำยภำษีอำกรของ
ไทย เพื่อปฏิบัติกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชีและ
กฎหมำยภำษีอำกรที่เกี่ยวข้อง
ได้

หมายเหตุ

๕
สาระสาคัญของ MRA

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกำศวิชำชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๐/
๒๕๔๙ เรื่องเกณฑ์กำรพิจำรณำ
รับรองหลักสูตรกำรศึกษำของ
สถำบันกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ในกำร
รับสมัครเป็นสมำชิกวิสำมัญของสภำ
วิชำชีพบัญชี
(อำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๗ (๖) แห่ง
พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๗)

แก้ไข

ไม่แก้ไข



รายละเอียด
กำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำ
รับรองหลักสูตรกำรศึกษำ
ของสถำบันกำรศึกษำ
เพื่อประโยชน์ในกำรรับสมัคร
เป็นสมำชิกวิสำมัญของสภำ
วิชำชีพบัญชี (ซึ่งชำวต่ำงชำติ
สำมำรถสมัครเข้ำเป็นสมำชิก
วิสำมัญของสภำวิชำชีพได้)

หมายเหตุ

