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กฎหมาย 2 ( 3/2561 ) 

ข้อ1  ก. นางสาวจ าปา เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

1 ) สามารถลงลายมือช่ือได้ก่ีรายตอ่ปี   แจ้งการลงลายมอืช่ือในกิจการท่ีตรวจสอบอยา่งไร    แจ้งหนว่ยงานใด 

2) กรณีได้รับอนญุาตเป็นผู้สอบเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ค านวณชัว่โมงพฒันาความรู้ตอ่เนื่องวิชาชีพบญัชี

ปีแรกอยา่งไร   และปีตอ่ไปอยา่งไร 

แนวค าตอบ 

1 )  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถลงลายมือชื่อ  แจ้งการลงลายมือชื่อในกิจการที่ตรวจสอบ และหน่วยงานที่

แจ้ง ดงัตอ่ไปนี ้

  (๑)  รับงานไม่เกนิ ๒๐๐ รายต่อปีปฏิทนิ ถ้าเกินสนันิษฐานวา่ปฏิบตัิงานเกินความรู้

ความสามารถไมส่อดคล้องกบัมาตรฐาน  

 นบัจ านวนรายเฉพาะผู้มีหน้าที่จดัท าบญัชีตาม พรบ.การบญัชี 2543 

 พิจารณาจาก วนั/เดือน/ปี ท่ีผู้สอบบญัชีลงลายมือช่ือเป็นส าคญั 

  (๒)  แจ้งรายชื่อกิจการที่จะลงลายมือชื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิในปีถดัไป ต่อ

สภาวิชาชีพบัญชีภายในวนัท่ี ๓๐ มิถนุายนของทกุปี  และกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงจ านวนและรายช่ือกิจการท่ี

ได้แจ้งไว้  ให้แจ้งการเปลีย่นแปลงตอ่สภาวชิาชีพบญัชี ก่อนผู้สอบบญัชีลงลายมือช่ือแสดงความเหน็ตอ่งบ

การเงินในรายงานของผู้สอบบญัชี 

(๓)  แจ้งยนืยนัรายชื่อกิจการที่ตนลงลายมือชื่อตามรายการที่แจ้งไว้ ตอ่สภาวิชาชีพ

บญัชี ดงันี ้

 กิจการท่ีลงลายมือช่ือตัง้แต ่ม.ค. - มิ.ย. ต้องแจ้งภายนวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ของปีที่ลง

ลายมือช่ือ 

 กิจการท่ีตนลงลายมือช่ือตัง้แต ่ก.ค. - ธ.ค.  ต้องแจ้งภายใน ๓๑ ธ.ค. ของปีที่ลง

ลายมือช่ือ 

แนวค าตอบ 

2) กรณีได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ต้องค านวณชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทาง

วิชาชพีปีแรก   และปีต่อไป ดงัตอ่ไปนี ้

  ในกรณีผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก ต้องมีจ านวนชัว่โมงเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม

ประชมุสมัมนาตามสดัส่วนของจ านวนเดือนที่ได้รับใบอนญุาตในปีนัน้ โดยไมน่บัเศษของเดือน ( ต้องเข้ารับการ

ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชมุสมัมนา มีจ านวนรวมกนัอยา่งน้อย 40 ชัว่โมงตอ่ปี ) 
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- กรณีได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบเมื่อวนัที่ 1 มนีาคม 2561 ค านวณได้ ดงันี ้

    จ านวนชัง่โมงฝึกอบรม =     40 ชัว่โมง X 10   = 33.33 ชัว่โมง 

                                              12 

        =  33   ชัว่โมง 

โดยแบง่เป็น 

(1)ชัว่โมงการพฒันาความรู้ตอ่เนื่องทางวิชาชีพท่ีเป็นทางการอยา่งน้อย 16.50 ชัว่โมงตอ่ปี โดยต้องมี

เนือ้หาเก่ียวกบัการบญัชีหรือการสอบบญัชีไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ และเนือ้หาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพ

บญัชี 

(2) ชัว่โมงการพฒันาความรู้ตอ่เนื่องทางวชิาชีพท่ีไม่เป็นทางการอยา่งน้อย 16.50 ชัว่โมงตอ่ปี ทัง้นี ้

ให้นบัชัว่โมงสว่นท่ีเกินจาก (1) เป็นชัว่โมงตามข้อ (2)ได้ด้วย 

□ หลกัเกณฑ์และวิธีการนับจ านวน ช.ม. 

  15 นาที ไมน่บั ช.ม. 

  15 – 44 นาที นบั 1/2 ช.ม. 

   45 – 60 นาที นบั 1 ช.ม. 

- ปีต่อไป ผู้สอบบัญชต้ีองเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ดงันี ้

□ ข้อก าหนด (จ านวนชัว่โมง) การพฒันาความรู้ตอ่เนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  

  ผู้สอบบญัชีต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชมุสมัมนา มจี านวนรวมกนัอยา่งน้อย 40 ชัว่โมง

ตอ่ปีดงัตอ่ไปนี ้

     (1) ชัว่โมงการพฒันาความรู้ตอ่เนื่องทางวิชาชีพท่ีเป็นทางการอยา่งน้อย 20 ชัว่โมงตอ่ปี โดยต้องมี

เนือ้หาเก่ียวกบัการบญัชีหรือการสอบบญัชีไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ และเนือ้หาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพ

บญัชี 

      (2) ชัว่โมงการพฒันาความรู้ตอ่เนื่องทางวิชาชีพท่ีไม่เป็นทางการอยา่งน้อย 20 ชัว่โมงตอ่ปี ทัง้นี ้ให้

นบัชัว่โมงสว่นท่ีเกินจาก (1) เป็นชัว่โมงตามข้อ (2)ได้ด้วย 

 

ข้อ 1   ข.ผู้สอบบัญชีผิดจรรยาบรรณหรือไม่    อย่างไร ในกรณีตอ่ไปนี ้                

1) นายเมธเป็นผู้สอบบญัชี หจก.แมฟ่า้ ซึง่ศาลตดัสนิให้เป็นบคุคลล้มละลาย   

2) ผู้สอบบญัชี ได้ ตรวจสอบบญัชี บจก.A ซึง่ท ากิจการ จ าหนา่ยฉลากกินแบง่รัฐบาล แต่พอผู้สอบบญัชีได้ ท าการ

ตรวจสอบ พบวา่ กิจการ ขายหวยใต้ดินด้วย ผู้สอบจึงปฏิเสธการรับงาน  
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3 ) ผู้สอบต้องเดินทางไปตา่งประเทศ ได้ขอให้ส านกังานญชีผู้ท าบญัชีบริษัทท่ีตรวจสอบขอยืนยนัยอดเงินกู้ กิจการ  

4) ผู้สอบคนปัจจบุนัสง่ข้อมลูตรวจสอบของตนให้ผู้สอบท่ีจะตรวจสอบกิจการตอ่จากตวัเอง และผู้สอบคนนีเ้คยตรวจสอบ

กิจการมาก่อนเมือ่หลายปีก่อน  

แนวค าตอบ 

1) นายเมธเป็นผู้สอบบญัชี หจก.แมฟ่า้ ซึง่ศาลตดัสนิให้เป็นบคุคลล้มละลาย   

ไม่ถอืว่าผิดจรรยาบรรณ แตถื่อวา่ขาดคณุสมบตัิในการขอรับใบอนญุาตเป็นผู้สอบบญัชีสง่ผลให้ใบอนญุาตสิน้สดุ      

2) ผู้สอบบญัชี ได้ ตรวจสอบบญัชี บจก.A ซึง่ท ากิจการ จ าหนา่ยฉลากกินแบง่รัฐบาล แตพ่อผู้สอบบญัชีได้ ท าการ

ตรวจสอบ พบวา่ กิจการ ขายหวยใต้ดินด้วย ผู้สอบจึงปฏิเสธการรับงาน 

 ไม่ถอืว่าผิดจรรยาบรรณ แต่เป็นการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ ตามหมวด 2  ข้อบงัคบัข้อ 11(1)  ความซื่อสตัย์สจุริต  

ผู้สอบบญัชีซึง่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีต้องปฏิบตัิงานอยา่งตรงไปตรงมา  จริงใจ   ซื่อตรงตอ่วิชาชีพ  ไมค่ดโกง ไม่

หลอกลวง  และถือวา่เป็นการปฏิเสธการรับงานตรวจสอบบญัชีโดยมีเหตผุลอนัสมควรตามมาตรฐานการสอบบญัชีด้วย 

3 ) ผู้สอบต้องเดินทางไปตา่งประเทศ ได้ขอให้ส านกังานญชีผู้ท าบญัชีบริษัทท่ีตรวจสอบขอยืนยนัยอดเงินกู้ กิจการ  

 ถอืว่าผิดจรรยาบรรณ หมวด 3 ข้อบงัคบัท่ี 13 (1) ผู้สอบบญัชีซึง่เป็นผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีต้องประกอบวชิาชีพให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวชิาการที่เก่ียวข้อง กลา่วคอืผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ใช้วิธีการตรวจสอบอนั

เหมาะสมแก่กรณี ตามกรณีดงักลา่วผู้สอบบญัชีจะต้องขอหนงัสอืยืนยนัยอดเงินกู้ของกิจการจากธนาคารด้วยตนเอง โดย

จ่าหน้าซองให้สง่ไปท่ีส านกังานตรวจสอบบญัชีของตน 

4) ผู้สอบคนปัจจบุนัสง่ข้อมลูตรวจสอบของตนให้ผู้สอบท่ีจะตรวจสอบกิจการตอ่จากตวัเอง และผู้สอบคนนีเ้คยตรวจสอบ

กิจการมาก่อนเมือ่หลายปีก่อน  

ถอืว่าผิดจรรยาบรรณ  หมวด 4  ข้อบงัคบัท่ี 14 การรักษาความลบั ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ( ผู้สอบบญัชี ) ต้องไมน่ า

ข้อมลูที่เป็นความลบัขององค์กร ท่ีตนได้มาจากการปฏิบตังิานวิชาชีพไปเปิดเผยตอ่บคุคลที่ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องได้รับทราบ 

โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากองค์กร  

…………………………………………  จบ    ……………………………………………………… 


