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ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญช ี
(ฉบับที่  ๑๒) 

เร่ือง  การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๗  (๑๑)  มาตรา   ๓๐   และมาตรา   ๕๓   วรรคสาม   

แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิชาชีพ

บัญชีจึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๑๒)  เร่ือง  การพิจารณา

เกี่ยวกับจรรยาบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“ผูประกอบวิชาชีพบัญชี”  หมายความวา  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานการทําบัญชี  ดานการ

สอบบัญชี  ดานการบัญชีบริหาร  ดานการวางระบบบัญชี  ดานการบัญชีภาษีอากร  ดานการศึกษาและ

เทคโนโลยีการบัญชี  และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนวิชาชีพบัญชี 

“ผูซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี”  หมายความวา  ผูซ่ึงข้ึนทะเบียนเพื่อเปนผูทําบัญชี  

ตามมาตรา  ๔๔  หรือที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๙ 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการสอบสวน 

ขอ ๔ ใหนายกสภาวชิาชีพบัญชีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๕ กระบวนการสอบสวนและพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
นอกจากที่ กําหนดไวในขอบังคับนี้   ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

เพื่อใหกระบวนการสอบสวนและการพิจารณาดําเนินไปโดยสะดวก  รวดเร็ว  และเปนธรรม  
นายกสภาวิชาชีพบัญชี  โดยอนุมัติคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจออกขอกําหนดใด  ๆ  
เกี่ยวกับการดังกลาว 

ขอกําหนดนั้น  ตองอยูภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และเมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จึงใชบังคับได 

ขอ ๖ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  เพื่อดําเนินการแทนและเสนอ
ความเห็นเปนรายเร่ืองไปก็ได  โดยดําเนินการตามมาตรา  ๕๓  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๗ เพื่อชวยในการทําการสอบสวนตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
แตงต้ังคณะทํางานเพื่อรวบรวมขอมูล  ทั้งนี้  ใหนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ  หรือ
คณะอนุกรรมการแลวแตกรณี 

คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงต้ังมีหนาที่ทําการสอบสวนเฉพาะเรื่องนั้น  โดยเร่ิมทําการ
สอบสวนภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันแตงต้ัง  และพนหนาที่เมื่อเร่ืองถึงที่สุด 

ใหประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณแจงคําส่ังการแตงต้ังคณะอนุกรรมการใหผูกลาวหาและ  
ผูถูกกลาวหาทราบดวย 

ขอ ๘ ในกรณีที่มีปญหาการแปลความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการ
สภาวิชาชพีบัญชีเปนผูวินิจฉัย  และถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนที่สุด 

หมวด  ๒ 
การคัดคาน 

 
 

ขอ ๙ กรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการอาจถูกคัดคานไดดวยเหตุดังตอไปนี้ 
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(๑) เปนผูกลาวหา 
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
(๓) เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใดของผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา   
(๔) เปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของผูกลาวหาหรือผูถูก

กลาวหา 
(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้  หรือเปนนายจางหรือลูกจางของผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
(๖) มีประโยชนไดเสียในเร่ืองที่กลาวหา 
(๗) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
(๘) มีเหตุอื่นซ่ึงอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม 
ขอ ๑๐ ในการคัดคานกรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการ  ผูคัดคานตองทําเปนหนังสือ  

และแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานตามที่ระบุในขอ  ๙  ไวในหนังสือคัดคานดวย   
การคัดคานกรรมการจรรยาบรรณตองกระทํากอนการพิจารณาเสร็จส้ิน 
การคัดคานอนุกรรมการ   ตองกระทําภายใน   ๗   วันนับแต วันรับทราบคําส่ังแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการ  หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน   ทั้งนี้  ตองกระทํากอนการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการเสร็จส้ิน   

คําคัดคานใหย่ืนตอประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาเรื่องที่มีการคัดคานโดยไมชักชา  ผูที่ถูก

คัดคานเมื่อไดแถลงหรือชี้แจงตอที่ประชุมแลว  ไมมีสิทธิเขารวมพิจารณาหรืออยูในที่ประชุม 
ขอ ๑๒ ในการพิจารณาคําคัดคานดังกลาว  หากเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหผูถูก

คัดคานพนจากการทําหนาที่สอบสวนและพิจารณาสําหรับเร่ืองนั้น  แตหากเห็นวาคําคัดคานไมมีเหตุผล
พอที่จะรับฟงได  ใหยกคําคัดคานนั้น  โดยใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกลาวดวย  พรอมทั้ง
แจงใหผูคัดคานและคณะอนุกรรมการทราบ  คําส่ังเกี่ยวกับคําคัดคานใหเปนที่สุด 

ขอ ๑๓ การพนหนาที่เนื่องจากถูกคัดคาน  หรือการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการสอบสวน   
ไมกระทบถึงการสอบสวนและพิจารณาที่ไดดําเนินการไปแลว  เวนแตผลการสอบสวนที่เสียความเปนธรรม 
ก็ใหสอบสวนแกไขเพิ่มเติมได 
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หมวด  ๓ 
คํากลาวหา 

 
 

ขอ ๑๔ คํากลาวหาวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี
ประพฤติผิดจรรยาบรรณตองทําตามแบบคํากลาวหาของสภาวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงอยางนอยตองมีชื่อตัว   
ชื่อสกุล  และที่อยูของผูกลาวหา  และชื่อตัว  ชื่อสกุลของผูถูกกลาวหา  ขอเท็จจริงแหงการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ  และลายมือชื่อผูกลาวหาพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือหลักฐานแสดงตนที่
ทางราชการออกให  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล  พรอมทั้ง
หลักฐานประกอบการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูถูกกลาวหา 

กรณีไดรับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานของรัฐ  ศาล  พนักงานอัยการ  หรือพนักงาน
สอบสวน  ไมจําตองแนบเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๕ ผูกลาวหาตองย่ืนคํากลาวหาพรอมสําเนาตามจํานวนของผูถูกกลาวหาตอประธาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ  หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 

ขอ ๑๖ ใหประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือผูที่ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มอบหมายทําการตรวจสอบคํากลาวหาโดยไมชักชา   

หากเห็นวาคํากลาวหามีขอบกพรอง  หรือมีขอความที่อานไมเขาใจ  หรือผิดหลงอันเห็นไดชัด
วาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอ  หรือยังขาดรายละเอียดที่จะเขาใจไดหรือรายละเอียดยังไมชัดแจง  
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ  หรือผูที่ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณมอบหมาย  อาจมี
คําส่ังใหผู ย่ืนคํากลาวหาแกไขเพิ่มเติมคํากลาวหาใหถูกตองครบถวน  หรือใหชี้แจงขอเท็จจริงและ
หลักฐานเพิ่มเติมภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับแจง  เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

คํากลาวหาที่ไมปรากฏชื่อตัว  ชื่อสกุล  และที่อยูของผูกลาวหา  และชื่อตัว  ชื่อสกุลของผูถูก
กลาวหาคณะกรรมการจรรยาบรรณจะไมรับไวพิจารณา 

ขอ ๑๗ หากประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือผูที่ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มอบหมายเห็นวา  คํากลาวหามีมูลวากระทําความผิดเร่ืองจรรยาบรรณ  หรือมีเหตุอันสมควรใหมีการ
สอบสวนเร่ืองจรรยาบรรณ  ใหรับเปนคํากลาวหา 
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ในกรณีที่เห็นวาคํากลาวหาไมมีมูลวากระทําความผิดเร่ืองจรรยาบรรณ  หรือสิทธิกลาวหา
ส้ินสุดลง  หรือมีเหตุอันไมสมควรใหมีการสอบสวนเรื่องจรรยาบรรณ  ใหมีคําส่ังไมรับคํากลาวหา   
โดยใหแจงแกผูกลาวหาทราบโดยเร็ว  พรอมแสดงเหตุผลแหงการไมรับคํากลาวหา 

ขอ ๑๘ เมื่อประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือผูที่ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มอบหมายมีคําส่ังรับเปนคํากลาวหาแลว  ใหประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือผูที่ประธาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณมอบหมายสงสําเนาคํากลาวหาใหผูถูกกลาวหาทุกคนแลวแตกรณี  พรอมแจง
สิทธิของผูถูกกลาวหาในการยื่นคําแกขอกลาวหาใหทราบดวย 

หมวด  ๔ 
การสงเอกสาร  การแจง  และการตรวจดูเอกสาร 

 
 

ขอ ๑๙ การย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานตอคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ  
คูกรณีจะย่ืนดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผู ย่ืนก็ได  หรือจะทําโดยวิธีสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนก็ได  ในกรณีที่สงทางไปรษณียลงทะเบียน  ใหถือวาวันที่สงเอกสารหรือพยานหลักฐานแก
เจาพนักงานไปรษณียเปนวันที่ย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ  หรือ
คณะอนุกรรมการ   

ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชีจัดใหมีเจาหนาที่ของสภาวิชาชีพบัญชีทําหนาที่รับ-สงตามระบบงาน
สารบรรณ 

การมอบอํานาจใหผูอื่นย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐาน  ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบ  
ผูรับมอบ  และพยาน 

ขอ ๒๐ การสงสําเนาคํากลาวหาหรือการแจงใด  ๆ  ใหแกผูถูกกลาวหาใหสงไปยังที่อยูหรือ
ภูมิลําเนา  หรือสํานักงานของผูถูกกลาวหาที่จดแจงไวตอนายทะเบียนโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา  ผูถูกกลาวหายังไมไดรับสําเนาคํากลาวหาหรือการแจงใด  ๆ  
และคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการไดตรวจสอบภูมิลําเนาของผูถูกกลาวหาจากทาง
ราชการแลว  ปรากฏวาภูมิลําเนาของผูถูกกลาวหาไดเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดจดแจงไวตอนายทะเบียน  
ใหสงสําเนาคํากลาวหาหรือการแจงใด  ๆ  ใหแกผูถูกกลาวหา  ณ  ภูมิลําเนาที่ตรวจสอบไดดังกลาว 
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ในกรณีที่ตรวจสอบจากทางราชการแลว  ไมพบภูมิลําเนาของผูถูกกลาวหาใหประกาศแจง    
คํากลาวหาหรือการแจงใด  ๆ  ณ  สภาวิชาชีพบัญชีหรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
คณะอนุกรรมการเห็นวาควรเปนสถานที่ที่ผูถูกกลาวหาควรทราบได 

การชี้แจงแกขอกลาวหา  ตองทําตามแบบคําแกขอกลาวหาของสภาวิชาชีพบัญชี  และย่ืนพรอม
สําเนาตามจํานวนผูกลาวหาตอคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการแลวแตกรณี  ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหา  ไมย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหาดังกลาว  หรือมีพฤติกรรมที่เปนการ
ประวิงเวลาใหการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการตองลาชาออกไป   
อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอผูที่เกี่ยวของ  คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ   
จะพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณดังกลาวและวินิจฉัยไปตามพยานหลักฐานเทาที่มีอยูแลวเทานั้น 

ขอ ๒๑ เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหาย่ืนตอคณะกรรมการ
จรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ  หรือที่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการไดมา   
ใหเปดโอกาสแกคูกรณีขอตรวจดู  คัดสําเนา  หรือขอสําเนาอันรับรองถูกตองได  เวนแตกรณีที่
คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการเห็นวา  หามเปดเผยเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการ
สอบสวนพิจารณา 

ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานมีการกําหนดชั้นความลับไว  มีขอความไมเหมาะสม  
หรือมีขอความที่อาจเปนการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลใด  ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการที่จะไมใหคูกรณีขอตรวจดู  คัดสําเนา  ขอสําเนาอันรับรองถูกตอง  
หรือไมสงสําเนาใหคูกรณี 

ขอ ๒๒ บุคคลซ่ึงเปนพยานหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียอาจย่ืนคําขอตอคณะกรรมการ
จรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการเพื่อขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสํานวนเร่ือง  หรือขอ
สําเนาหรือขอสําเนาอันรับรองถูกตองก็ได  โดยเสียคาตรวจดูเอกสาร  หรือคาขอสําเนาเอกสารตามที่
กําหนด  แตทั้งนี้หามอนุญาตเชนวานั้นแกบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ  หรือในกรณีที่มีกฎหมายคุมครองให
ไมตองเปดเผย  หรือกรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการเห็นวาจําเปนตองไม
เปดเผย  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการสอบสวนพิจารณา 
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หมวด  ๕ 
การสอบสวนและพิจารณา 

 
 

ขอ ๒๓ ในการสอบสวนเรื่องจรรยาบรรณ  คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ
ตองสอบสวนใหไดความเปนจริง  โดยอาจสอบสวนขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น  ๆ   
ไมตองผูกพันเฉพาะอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี 

การสอบสวนขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  ใหรวมถึงการไตสวนและแสวงหาพยานหลักฐาน    
ทุกอยางที่ เกี่ยวของ  การรับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่ 
ผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหากลาวอาง   

ขอ ๒๔ ผูถูกกลาวหามีสิทธิทําคําแกขอกลาวหาเปนหนังสือภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่
ไดรับสําเนาคํากลาวหา  หรือภายในกําหนดระยะเวลาซึ่งประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
ประธานคณะอนุกรรมการไดขยายให 

ขอ ๒๕ ผูกลาวหาและผูถูกกลาวหามีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยง
หรือชี้แจงได  โดยเสียคาตรวจดูเอกสารตามที่กําหนด 

ขอ ๒๖ ในการสอบสวนหรือดําเนินการประชุมไมวาของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
คณะอนุกรรมการ  ตองมีกรรมการหรืออนุกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง  จึงเปนองคประชุม 

ในการทําความเห็น  ใหถือตามเสียงขางมากของกรรมการหรืออนุกรรมการที่มารวมประชุม
และมีสิทธิเขาประชุม  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  กรรมการ
หรืออนุกรรมการฝายเสียงขางนอยจะทําความเห็นแยงก็ได 

ขอ ๒๗ ในการสอบสวนหากคณะอนุกรรมการเห็นวา  พยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวน
เพียงพอที่จะวินิจฉัยไดแลว  ใหคณะอนุกรรมการทําความเห็นเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณตอไป 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการตองประกอบดวยสรุปคํากลาวหา  และคําแกขอกลาวหา  
ขอเท็จจริงจากการสอบสวน  โดยแสดงเหตุผลและขอเสนอในการลงโทษ  หรือยกคํากลาวหา  โดยให
คณะอนุกรรมการที่รวมทําความเห็นลงลายมือชื่อไว 

ขอ ๒๘ เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณไดรับความเห็นจากคณะอนุกรรมการแลว  ให
คณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยโดยเร็ว 
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ใหนําความในวรรคสองของขอ  ๒๗  มาบังคับใชกับการทําคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณดวยโดยอนุโลมก็ได 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๙ ในวาระเริ่มแรก  กรณีที่มีผูแทนของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ไดรวมพิจารณา
เร่ืองจรรยาบรรณ  สอบสวน  หรือหาขอเท็จจริงใดกับหนวยงานอื่นที่มีหนาที่พิจารณาจรรยาบรรณ   
ใหถือวา  หากไมมีขอมูลใหมเพิ่มเติม  คณะกรรมการจรรยาบรรณสามารถนําขอมูลของคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ   หรือคณะทํางานของหนวยงานอื่น   มาเปนหลักฐานในการพิจารณาของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณได  เวนแตกรณีที่ความเห็นของผูแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ขัดแยงกับ
มติของหนวยงานอื่นนั้น 

ในกรณีที่มิไดมีผูแทนของคณะกรรมการจรรยาบรรณเขารวมพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณ  
สอบสวน  หรือหาขอเท็จจริงใดกับหนวยงานอื่นที่มีหนาที่พิจารณาจรรยาบรรณ  ใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณที่จะพิจารณาผลการตัดสินของหนวยงานอื่นนั้น 

ขอ ๓๐ บรรดาเร่ืองจรรยาบรรณที่ยังสอบสวนและพิจารณาไมถึงที่สุด  ใหใชขอบังคับนี้  
แตทั้งนี้ไมกระทบถึงการใด  ๆ  ที่ไดทําไปแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เกษรี  ณรงคเดช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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วันที่……………………เดือน…………………………พ.ศ…………………
เรียน ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ผูกลาวหาขอกลาวหาผูถูกกลาวหาดังตอไปนี้
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อาชีพ……………………………………………………………………………
  นิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล.……………………………………………

ภมูิลํ าเนา……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
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โทรศัพท………………………………………………โทรสาร………………………………………………E-mail:…………………………..…………

ขอ ๒. ช่ือผูถูกกลาวหาที่ ๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูถูกกลาวหาเปน   บุคคลธรรมดา เลขหมายบัตรประจํ าตัวประชาชน…………………………….
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แบบ จ.บ. ๑
แบบคํ ากลาวหา
คดีความผิดตอจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพบัญชี

เร่ืองรองเรียนที่………………/………………
(ส ําหรับเจาหนาที่)
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เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต……………..……………………………………………………………………………………………………
เลขทะเบียนผูทํ าบัญชีตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ .....................………………………………………………………..
ภูมิลํ าเนา...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท………………………………………………โทรสาร………………………………………………E-mail:……………………………………..
ขอเท็จจริงแหงการประพฤติผิดจรรยาบรรณ…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



๓/๔

พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. ส ําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน / หลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให / สํ าเนาหนังสือ
เดินทาง / หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล

๒. หลักฐานประกอบการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูถูกกลาวหา

๓. ส ําเนาคํ ากลาวหาตามจํ านวนของผูถูกกลาวหา

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูของ
ขาพเจาเมือ่ใดจะไดแจงใหคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบทนัท ีประกอบกับขาพเจาไดทราบแลววาหากไมปฏิบัติ
ตามค ําสัง่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะอนกุรรมการตามมาตรา ๕๓ วรรคหา จะตองระวางโทษจ ําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗

ลงช่ือ…………………………………………………….ผูกลาวหา
(…………………………………………………………)

หมายเหตุ  ในกรณีที่ผูกลาวหาหรอืผูถูกกลาวหามีจํ านวนมากกวาที่ระบุในแบบคํ ากลาวหาใหจัดทํ าเปนเอกสารแนบ



๔/๔

ขอ ๓ . ความเห็นของเจาหนาที่
เมื่อพิจารณาคํ ากลาวหาของ………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงวันที่……………………………………………………………………พบมูลการกระทํ าผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชี  ดังนี้

 กระทํ าการใดๆ อันอาจนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี
 ไมปฏิบัติหนาที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี หรือมาตรฐานอื่นใดที่เกี่ยวของที่
กํ าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗

 ไมประกอบวิชาชีพบัญชีดวยความซื่อสัตยสุจริต
 ใชอํ านาจหนาที่โดยไมชอบธรรม หรือใชอิทธิพล หรือใหผลประโยชนแกบุคคลใด  เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับหรือไมไดรับงาน

 เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอยางใดสํ าหรับตนเอง หรือผูอ่ืนโดยมิชอบจากผูวาจางหรือ
บคุคลใดซึ่งเกี่ยวของในงานที่ทํ าอยูกับผูวาจาง

 โฆษณา หรือยอมใหผูอ่ืนโฆษณา ซ่ึงการประกอบวิชาชีพบัญชีเกินความเปนจริง
 ประกอบวิชาชีพบัญชีเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทํ าได
 ละทิ้งงานที่ไดรับทํ าโดยไมมีเหตุอันสมควร
 ลงลายมือช่ือเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีในงานที่ตนเองไมไดรับทํ า ตรวจสอบ หรือควบคุมดวยตนเอง
 เปดเผยความลับของงานที่ตนไดรับทํ าโดยมิไดรับอนุญาตจากผูวาจาง
 แยงงานจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ืนในดานเดียวกัน
 รับทํ างาน หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับผูที่ประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ืนทํ าอยู โดยไมใชการตรวจสอบตาม
หนาที่ และไมไดแจงใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ืนนั้นทราบลวงหนา

 ใช หรือคดัลอกแบบ รูป หรือเอกสาร ทีเ่กีย่วกบังานของผูประกอบวชิาชพีบญัชีอ่ืนในดานเดียวกนั โดยไมได
รับอนุญาต

 กระท ําการใดๆ โดยจงใจใหเปนทีเ่สือ่มเสยีแกช่ือเสยีงหรอืงานของผูประกอบวชิาชพีบญัชีอ่ืนในดานเดียวกัน
 อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(…………………………………………………………)
ต ําแหนง………………………………………………
วันที่…………………………………………………….



วันที่……………………เดือน…………………………พ.ศ……….

เรียน ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

อางถึงเร่ืองรองเรียนที่……………………………….............……………ลงวันที่…………………………………………………………………
ขาพเจา (ช่ือ-นามสกุล) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อายุ………………………………………ป เลขหมายบัตรประจํ าตัวประชาชน…………………………………………………………………………………
ภมูิลํ าเนา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท………………………………………………โทรสาร………………………………………………E-mail:……………………..……………………………
เปนผูถูกกลาวหาลํ าดับที่……………………
เลขทะเบียนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี………………………………………………………………………………………………………………….
เลขทะเบียนผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูทํ าบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี....................……………………………………………………
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต……………..……………………………………………………………………………………………………
เลขทะเบียนผูทํ าบัญชีตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ .....................………………………………………………………..

ขอแจงขอเท็จจริงในการแกขอกลาวหา ดังนี้…………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูของ
ขาพเจาเมือ่ใดจะไดแจงใหคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบทนัท ีประกอบกับขาพเจาไดทราบแลววาหากไมปฏิบัติ
ตามคํ าสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๕๓ วรรคหา จะตองระวางโทษ
จํ าคกุไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗

ลงช่ือ…………………………………………………….ผูถูกกลาวหา
(…………………………………………………………)

แบบ จ.บ. ๒
แบบคํ าแกขอกลาวหา
คดีความผิดตอจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพบัญชี



วันที่……………………เดือน…………………………พ.ศ………

เรียน ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ขาพเจา (ช่ือ-นามสกุล) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
อายุ……………………………ป เลขหมายบัตรประจํ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………………………
ภมูิลํ าเนา.........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท………………………………………………โทรสาร………………………………………………E-mail:……………………………….……………………

ขอยื่นคัดคาน กรรมการจรรยาบรรณ อนุกรรมการสอบสวน
ดังรายชื่อตอไปนี้

๑. ……………………….………….……………………….……..……….. ๒. ………………..……………………………………………………………….
๓. ……………………….………….……………………….……..……….. ๔. ………………..……………………………………………………………….
๕. ……………………….………….……………………….……..……….. ๖. ………………..……………………………………………………………….

ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคาน…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงช่ือ…………………………………………………….ผูย่ืนคํ าคัดคาน
     (…………………………………………………………)

แบบ จ.บ. ๓
แบบคํ าคัดคาน
คดีความผิดตอจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพบัญชี



ทํ าที่……………………………………………………………………………..
วันที่………………….เดือน…………………………….พ.ศ………….

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา……………………………………………………………………………………………………………………………………
อายุ…………………………….ป สัญชาติ…………………………………..เลขหมายบัตรประจํ าตัวประชาชน……………………………………………
อยูบานเลขที่………………………………หมูที่……………………ตรอก/ซอย…………………………………ถนน………………………………………………
ตํ าบล/แขวง………………………………….…….อํ าเภอ/เขต…………………………………………………….จังหวัด………………………………………….
รหัสไปรษณีย……………… โทรศัพท……………………………..โทรสาร…………………………………E-mail:……………………………………………

ไดมอบอํ านาจให……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อายุ…………………………….ป สัญชาติ…………………………………..หมายเลขบัตรประจํ าตัวประชาชน.……………………………………………
อยูบานเลขที่………………………………หมูที่……………………ตรอก/ซอย…………………………………ถนน………………………………………………
ตํ าบล/แขวง………………………………….…….อํ าเภอ/เขต…………………………………………………….จังหวัด………………………………………….
รหัสไปรษณีย……………… โทรศัพท……………………………..โทรสาร…………………………………E-mail:……………………………………………

เปนผูรับมอบอํ านาจของขาพเจาในการยื่นคํ ากลาวหา/………………………………………………………………………………………
(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ในการนี้ใหผูรับมอบอํ านาจ มีอํ านาจในการใหถอยคํ า ยื่น รับ หรอืสงเอกสาร
ตางๆ แทนขาพเจา ตลอดทั้งกระทํ าการใดๆ เพื่อใหการกลาวหา/………………………………………………………………………………….
นีบ้รรลุวัตถุประสงคจนเสร็จการ

การใดที่ผูรับมอบอํ านาจไดกระทํ าไปตามหนังสือมอบอํ านาจฉบับนี้แลว ขาพเจาขอรับผิดชอบเสมือนหน่ึงวา
ขาพเจาเปนผูกระทํ าเองทั้งสิ้น เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสํ าคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ…………………………………………………………..……………ผูมอบอํ านาจ
(…………………………………………………………….)

ลงชื่อ………………………………………………………………………ผูรับมอบอํ านาจ
(…………………………………………………………….)

ลงชื่อ………………………………………………………………………………….…พยาน
(…………………………………………………………….)

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………พยาน
(…………………………………………………………….)

แบบ จ.บ. ๔
หนงัสือมอบอํานาจ
คดีความผิดตอจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพบัญชี


