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สภาวิชาชีพบัญชี
๖ ธันวาคม ๒๕๕๓  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ 

“สภาวิชาชีพบัญชีกับการปกครองตนเอง”

  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗   

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที ่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดย
มาตรา ๒ บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป เมื่อนับถึงวันที่เขียนบทความนี ้ นับเป็นเวลา
รวม ๖ ปีแล้ว สภาวิชาชีพบัญชียังอยู่ในระหว่างการวางพื้นฐาน

สําคัญ นั่นคือ “สภาวิชาชีพบัญชีเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

พื้นฐานสําคัญข้างต้นเป็นหลักการสําคัญของผู้ประกอบ
วิชาชีพทุกสาขา คือ “หลักการปกครองตนเอง” หลักการนี้
ยึดถือว่า “ไม่มีผู้ใดจะรักและหวงแหนวิชาชีพบัญชีได้เท่ากับผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีอีกแล้ว” 

การกําหนดให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีควบคุมดูแล
กันเอง ย่อมทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีร่วมกันสร้างเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพบัญชี ร่วมกันกีดกันคนที่ไม่เหมาะสมที่เข้ามาสู่
วิชาชีพบัญชี และร่วมกันพัฒนาวิชาชีพบัญชให้เจริญก้าวหน้า อัน
เป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่วิชาชีพบัญชี

หากกําหนดให้ผู้อื่นมาควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพ

บัญชี บุคคลเหล่านั้นมักจะใช้อํานาจที่มีอยู่ในการควบคุมผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีภาระรับ
ใช้องค์กรของผู้มีอํานาจนั้น มากกว่าที่จะดําเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ข้อเท็จจริงเหล่านี้
เกิดขึ้นกับทุกวิชาชีพ จนกระทั่งผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละแห่งต้อง

ต่อสู้ ผลักดันให้เกิดการควบคุมดูแลโดยผู้ประกอบวิชาชีพนั้น
เอง สภาวิชาชีพบัญชีก็ถือกําเนิดมาจากการร่วมกันต่อสู้เพื่อให้มี
การปกครองกันเองเช่นกัน

ข้อเสียของการปกครองตนเอง คือ หากผู้ประกอบวิชาชีพ
น ั ้นพยายามปกป้องพวกพ้องเด ียวก ัน โดยไม ่ค ําน ึงถ ึง

เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ย่อมเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้หลักการ
ปกครองกันเองนี้เสื่อมสลายไปได้

“อาชีพ” และ “วิชาชีพ” มีลักษณะที่แตกต่างกัน

  คําว่า “อาชีพ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายว่า “การเลี้ยงชีพ การทํามา
หากิน งานที่ทําประจําเพื่อเลี้ยงชีพ” ส่วนคําว่า “วิชาชีพ” 

พจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถานให้ความหมายว่า “วิชา
ที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ”

Webster Dictionary ให ้ความหมายค ําว ่า 

“Profession (วิชาชีพ)” หมายถึง “อาชีพซึ่งต้องมีการ

ฝึกอบรมชั้นสูงในศิลปศาสตร์(Liberal Art) หรือ วิทยา
ศาตร  ์ (Science) ซึ ่งปกติเป็นงานในทางความคิด
(Mental) มากกว่ากําลังกาย(Manual)”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรง
แปลความหมายคําว่า “Profession” คือ “อาชีว

ปฏิญาณ” หมายถึง “การปฏิญาณตนต่อสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ว่า จะประกอบอาชีพตามธรรมเนียมนิยมซึ่งมีวางไว้เป็น

บรรทัดฐาน”

อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ผู้ริเริ่มสอนวิชาหลักวิชาชีพ ให้
นิยามคําว่า “วิชาชีพ” ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสาม
ประการ คือ (๑) ต้องมีองค์การควบคุม คุ้มครอง และส่ง
เสริมวิชาชีพ (๒) ต้องมีการศึกษาอบรมในวิชาการ (๓) 

ต้องมีเจตนารมณ์เพื่อบริการประชาชน องค์ประกอบทั้งสาม
ข้อนี้ จะขาดข้อใดข้อหนึ่งเสียมิได ้ มิฉะนั้น จะเป็นเพียง
อาชีพเท่านั้น

ผมขออนุญาตใช้หลักการของอาจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ 
วิเคราะห์สถานะของผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัญชี .........

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบัญชีมีสภาวิชาชีพบัญชี
เป็นองค์การควบคุม คุ้มครอง และส่งเสริมวิชาชีพบัญชี  

ข่าว
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เรื่องนี้ยืนยันได้จากอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีที่บัญญัติ
ในมาตรา  ๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัญชีต้องได้รับการศึกษาอบรม
วิชาชีพบัญชีในระดับปริญญาตร ี หรือประกาศนียบัตรหรือวุฒิ
อื่นเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาชีพการบัญชี และต้องผ่าน

การทดสอบ หรือฝึกอบรม หรือฝึกงาน หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยว
กับวิชาชีพบัญชีมาแล้วตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ผู้ที่ศึกษาจบวิชาแพทยศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
นิติศาสตร์ ไม่อาจประกอบวิชาชีพบัญชีได้ 

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัญชีมีเจตนารมณ์ให้บริการแก่

ประชาชน โดยการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ห้างหุ้นส่วน
จํากัด และนิติบุคคลอื่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือกรรมการในนิติบุคคลนั้น ทราบสถานะ
ทางการเงินของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือนิติบุคคลดัง
กล่่าว ตลอดจนประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องหรือดําเนินธุรกิจกับ
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือนิติบุคคลดังกล่าว ได้ทราบ

สถานะทางการเงินของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ
นิติบุคคล นั้น 

การประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัญชีมีองค์ประกอบครบ
ถ้วนทั้งสามประการตามหลักการของอาจารย์จิตต ิ ติงศภัทิย์
การประกอบอาชีพเกี ่ยวกับบัญชีมีลักษณะพิเศษกว่าอาชีพ

ทั่วไป จึงเป็นการประกอบวิชาชีพบัญชี

การที่วิชาชีพบัญชีเป็นบริการแก่ประชาชนตามที่กล่าว
มาแล้ว ทําให้วิชาชีพบัญชีจําต้องมีหลักการของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญช ี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่เห็นแก่รายได้ที่ตน
จะได้รับจากผู้ว่าจ้าง ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง

เป็นไปตามหลักการวิชาชีพบัญชี ต้องไม่ยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่่งใช้
เงินหรือผลประโยชน์อื ่นใดมาทําให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี
บิดเบือนหลักการของวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง
ช่วยกันเสริมสร้างเกียรติศักดิ์วิชาชีพบัญชี ดังนั้น จรรยาบรรณ
วิชาชีพจึงมีความสําคัญสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เมื่อพิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของสภา

วิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายกําหนดให้มีคณะกรรมการสําคัญอยู่ ๔ 

คณะ โดยมีการแบ่งแยกภารกิจของแต่ละคณะ นอกจากนี้ ยัง
มีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านต่าง ๆ 

ได้อีกด้วย

คณะกรรมการชุดแรก คือ คณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชี เป็นคณะกรรมการที่มีภารกิจสําคัญในการ
บริหารกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดในกฎหมาย
วิชาชีพบัญชี 

คณะกรรมการชุดที่สอง คือ คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชี มีภารกิจสําคัญในการกําหนดและ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทํา
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น

คณะกรรมการชุดที่สาม คือ คณะกรรมการจรรยา
บรรณ มีีภารกิจสําคัญในการสอบสวนคดีจรรยาบรรณกรณีที่

มีผู้กล่าวหาว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีประพฤติผิดจรรยา
บรรณ โดยมีอํานาจสั่งยกคํากล่าวหา หรือลงโทษผู้ถูกกล่าว
หาได้

คณะกรรมการชุดที่สี่ คือ คณะกรรมการกํากับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี มีภารกิจสําคัญในการกํากับดูแล

การดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตาม
กฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพบัญชี 

ตลอดจนมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้
สอบบัญชี การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้กล่าวหาหรือผู้ซึ่งถูก
คณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษ 

คณะกรรมการชุดที่สี่ นี้ ถือเป็นคณะกรรมการที่จะ
ทําการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติภารกิจของคณะ
กรรมการทั้งสามชุดที่กล่าวมาข้างต้น

คณะกรรมการทั้งสี่คณะที่กล่าวมานี้ มีความสําคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชี เพื่อสร้างเกียรติศักดิ์
วิชาชีพบัญชีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

สภาวิชาชีพที่มีกฎหมายบัญญัติอยู่ในปัจจุบันมีทั้ง
สิ้น ๑๒ แห่ง ได้แก่ สภาทนายความ สภาวิชาชีพบัญชี 
แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม 

สัตวแพทยสภา สภากายภาพบําบัด สภาเทคนิคการแพทย์ 
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สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หากเปรียบเทียบคณะกรรมการของสภาวิชาชีพบัญชี 

กับสภาวิชาชีพอื่น ปรากฎว่า สภาวิชาชีพบัญชีมีคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชี เป็นจุดเด่น ซึ่งสภาวิชาชีพอื่นไม่มี

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนี้ สภาวิชาชีพบางแห่งใช้คําสั่ง
ของสภาวิชาชีพแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพขึื้น เช่น 

สภาทนายความ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพทนายความ เป็นต้น

สภาวิชาชีพทุกแห่งจะมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

อาจมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น สภาทนายความเรียกว่า “คณะ
กรรมการมรรยาททนายความ” ซึ่งคณะกรรมการมรรยาท
ทนายความมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ
พิจารณาคดีมรรยาททนายความ โดยต้องนําเสนอคณะ
กรรมการสภาทนายความเพื่อพิจารณายกคํากล่าวหาหรือ
ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้ ผู้ที่ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภา

นายกพิเศษ ซึ่งมีอํานาจยืน กลับ หรือแก้คําสั่งของคณะ
กรรมการสภาทนายความได้

ส่วนสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ได้แก่ 
แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม 

สัตวแพทยสภา สภากายภาพบําบัด และสภาเทคนิคการแพทย์ 

จะเรียกคณะกรรมการที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณว่า 

“คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ” ซึ่งมีหลายคณะได ้มีหน้าที่
เพียงการกลั่นกรองคดีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษเท่านั้น 

หากเห็นว่า คดีมีมูล คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณต้องเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพนั้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะ

กรรมการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสร็จแล้ว ต้อง
เสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพพิจารณาลงโทษ คําสั่งลงโทษ
ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ นั้น สภานายกพิเศษอาจใช้สิทธิ
ยับยั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับมติของสภาวิชาชีพ แต่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพอาจยืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะก็ได้ ซึ่งจะต้อง

บังคับใช้ตามคําสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
สําหรับสภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกคณะกรรมการที่ทําหน้าที่
เกี่ยวกับจรรยาบรรณว่า “คณะกรรมการจรรยาบรรณ” มีหน้าที่
พิจารณาและลงโทษกรณีมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษคดี

จรรยาบรรณ ผู้ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสภา
วิชาชีพได้

เห็นได้ว่า คณะกรรมการมรรยาททนายความ และ
คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ไม่มีอํานาจลงโทษผู้ถูกกล่าวหา ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ

สภาวิชาชีพเป็นผู้ลงโทษ ซึ่งแตกต่างจากสภาวิชาชีพบัญชี สภา
วิศวกร สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจสั่งลงโทษผู้
ถูกกล่าวหาได้เอง โดยสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้อุทธรณ์คําสั่ง
ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ส่วนสภา

วิศวกร สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพ

สําหรับที่มาของคณะกรรมการจรรยาบรรณของทุก
สภาวิชาชีพล้วนแล้วแต่มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพทั้งส้ิน เพียงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภา
วิชาชีพบัญชี ใช้ถ้อยคําว่า “คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่ง

ตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่” ส่วนคณะกรรมการ
สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ใช้ถ้อยคําว่า “คณะกรรมการแต่งตั้งตามมติที่
ประชุมใหญ่” ไม่่ว่าจะใช้ถ้อยคําอย่างไร การแต่งตั้งคณะ
กรรมการจรรยาบรรณต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่

สมาชิกของสภาวิชาชีพนั้น ๆ การแต่งตั้งในลักษณะดังกล่าวข้าง
ต้น จะทําให้คณะกรรมการจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีมี
ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

คุณสมบัติของคณะกรรมการจรรยาบรรณของสภา
วิชาชีพบัญชี ต้องเป็นผู้ซ่ึงมีความเที่ยงธรรมและมีความซ่ือสัตย์

เป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ 

เป็นสมาชิกสามัญ ประกอบวิชาชีพบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะ
เวลาตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ไม่เคยถูก
ลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ
ไม่ดํารงตําแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือเป็นกรรมการหรือ
อนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพเกี่ยวกับ
สาธารณสุข ไม่มีการกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

คณะกรรมการมรรยาททนายความ และคณะ
กรรมการจรรยาบรรณของสภาวิศวกร และสภาสถาปนิก 
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กําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ต้องเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพในสภาวิชาชีพนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
และไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ส่วนคุณสมบัติของคณะกรรมการจรรยาบรรณสภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อํานาจคณะกรรมการ

วิชาชีพเป็นผู้กําหนดในข้อบังคับ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า คุณสมบัติของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี มีความเข้มข้นมากว่าสภา
วิชาชีพอื่น

หากพิจารณาโครงสร้างการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี 

จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีไม่มีอํานาจหน้าที่
ใด ๆ ที่จะบังคับบัญชาหรือสั่งการกับคณะกรรมการจรรยา
บรรณ นี่คือหลักประกันความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณได้

ข้อดีของสภาวิชาชีพบัญชีอีกประการหนึ่ง คือ การ
กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 

ซึ่งมีความหลากหลายมาจากหน่วยงานหลายแห่งเป็นผู้
พิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี แตกต่าง
จากสภาทนายความที่ให้อํานาจสภานายกพิเศษ ซึ่งเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจออกคําสั่งยืน แก้ 
กลับ คําสั่งลงโทษคดีมรรยาททนายความได้ อันเป็นอํานาจ

เบ็ดเสร็จของบุคคลเดียว ซึ่งไม่น่าจะชอบด้วยหลักการ ข้อ
สังเกตเกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีมีเพียงในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีให้
ความสําคัญของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งมีนายกสภา
วิชาชีพบัญชีอยู่ในคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ

เพียงคนเดียวเท่านั้น ทําให้สภาวิชาชีพบัญชีมีบทบาทในการ
พิจารณาอุทธรณ์น้อยมาก  

สภาวิชาชีพเกี่ยวกับสาธารณะสุขมีอํานาจที่เข้มแข็ง
ทําให้สภานายกพิเศษไม่อาจก้าวก่ายสภาวิชาชีพได้ เนื่องจาก
สภาวิชาชีพมีอํานาจยืนยันมติของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวกับคดี
จรรยาบรรณได้

จุดเด่นหรือข้อดีของสภาวิชาชีพแต่ละแห่ง อาจกลาย
เป็นจุดอ่อนหรือข้อด้อยของสภาวิชาชีพนั้นได ้หากมีการใช้จุด
เด่นหรือข้อดีนั้น ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้อํานาจในการปกป้องผล
ประโยชน์ของตนเองและพวก หรือแอบอิงผู้มีอํานาจที่ให้ผล
ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง โดยไม่คํานึงถืงหลักการ

วิชาชีพของตน อันจะเป็นการทําลายเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และ
หลักการปกครองตนเองไปอย่างน่าเสียดาย 

ความแตกต่างหรือความเหมือนของแต่ละสภาวิชาชีพ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจํานวนคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ที่มาของคณะ
กรรมการสภาวิชาชีพ ที่มีของคณะกรรมการจรรยาบรรณ อํานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการจรรยา
บรรณ อํานาจหน้าที่ของผู้ใช้อํานาจในการตรวจสอบและถ่วงดุล 

และ กระบวนการใช้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
ก็ตาม จะไม่มีผลร้ายกระทบต่อแต่ละสภาวิชาชีพ หากผู้ประกอบ
วิชาชีพและคณะกรรมการทุกชุดในแต่ละสภาวิชาชีพมีสํานึกร่วม

กันในการที่จะรักษาหลักการวิชาชีพและหลักการปกครองตนเอง
ให้มั่นคง ยึดถือประโยชน์ของสภาวิชาชีพของตนมากกว่าผล
ประโยชน์ของส่วนตน

ถึงเวลาที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน ต้องแสดงออก
ถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันรักษาหลักการวิชาชีพบัญชีและหลัก
การปกครองตนเอง เพื่อสร้างเสริมเกียรติศักดิ์วิชาชีพบัญชีให้คง

อยู่คู่กับวิชาชีพบัญชี


