
 

 

แนวค ำตอบข้อสอบอตันัยกฎหมำย 2 ครัง้ที่ 2-59  
โดย อ.ภมิูชำย นิลก ำแหง - สถำบันตวิ PC Center WWW.TUECPA.COM 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ข้อ 1-1 (2/59) 
 นางสาวสดุใจเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ก จ ากดั โดยนางสาวสดุใจได้ก าหนดค่าตอบแทนในอตัราร้อยละ 2 ของรายได้
บริษัทฯ เป็นเงิน จ านวน 40,000 บาท ต่อมากรรมการของบริษัท ก จ ากัด ได้มีข้อเสนอให้ นางสาวสดุใจ เป็นผู้สอบบญัชี    
ของบริษัทฯ ในเครืออีก 3 บริษัท รวมเป็น 4 บริษัท โดยได้เสนอเป็นเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย ทัง้สิน้ 200,000 บาท แต่มี
เง่ือนไขว่านางสาวสดุใจจะต้องรายงานการสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขในงบการเงินของทุกบริษัทฯ และนางสาวสุดใจได้    
ตอบตกลงตามข้อเสนอ นัน้  
 ค าถาม นางสาวสุดใจ ได้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีหรือไม่ ให้ท่านอธิบายหลักการของจรรยาบรรณ             
ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง (10 คะแนน) 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ม.47 
ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที่ 19 หมวด 2 ความซื่อสตัย์สจุริต และ หมวด 7 ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทัว่ไป 
และค าชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19 ข้อ 11(2) และ ข้อ 29  
□ แนวค ำตอบ  
 1. หลกัการจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี ที่เก่ียวข้อง ดงันี ้
  1.1 ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที่ 19 หมวด 7 (ข้อ 29)  และค าชีแ้จงฯ ได้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบญัชี ไว้ดงันี ้
   1.1.1 ข้อบงัคบัฯ ได้ก าหนดจรรยาบรรณฯ ในเร่ือง ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัว่ไป 

ไว้ว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ต้องไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการให้บริการวิชาชีพบญัชีโดยมิได้ค านึงถึง
ลกัษณะ ความเสีย่ง ความซบัซ้อนและปริมาณของงาน ที่ตนให้บริการหรือมีสว่นร่วมในการให้บริการวิชาชีพบญัชี” 
   1.1.2 ค าชีแ้จงข้อบงัคบัฯ ได้ชีแ้จง เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการ ให้ บริการวิชาชีพ
บญัชี ไว้ดงันี ้
  (1) ผู้สอบบญัชีควรก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าปฏิบตัิงานและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จะเรียกเก็บ โดยควรค านวณจากเวลาที่ใช้ในการปฏิบตัิงานของกลุม่ผู้ปฏิบตัิงานสอบบญัชีแตล่ะระดบัรวมทัง้ค่าใช้จ่าย      
ในการปฏิบตัิงานอื่นๆ ที่เกิดขึน้  
      (2) ผู้สอบบญัชีไมค่วรก าหนดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ตอบแทนโดยถือเอาอตัราสงูต ่า ของยอดเงินหรือของ
มลูคา่ทรัพย์สนิใดที่ตนให้บริการวิชาชีพบญัชีหรือมีสว่นร่วมในการให้บริการวิชาชีพบญัชีเป็นเกณฑ์ เช่น ก าหนดค่าธรรมเนียม
เป็นอตัราร้อยละของก าไรหรือรายได้หรือสินทรัพย์หรือรายการอื่นใด ของกิจการที่ตนรับงาน โดยมิได้ค านึงถึงลกัษณะความ
เสีย่ง ความซบัซ้อน และปริมาณของงานท่ีตนให้บริการ หรือมีสว่นร่วมในการให้บริการวิชาชีพ 
  1.2 ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที่ 19 หมวด 2 ข้อ 11(2)  และค าชีแ้จงฯ ได้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบญัชี ไว้ดงันี ้

   1.2.1 ข้อบงัคบัฯ ได้ก าหนดจรรยาบรรณฯ ในเร่ือง  ความซื่อสตัย์สจุริตไว้ว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีต้อง
ปฏิบตัิงานตรงตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง” 
   1.2.2 ค าชีแ้จงข้อบงัคบัฯ ได้ชีแ้จง เร่ืองความซื่อสตัย์สจุริต ไว้ดงันี ้
 - กรณีตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ถือวา่ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ปฏิบตัิงานตรงตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง 
 (ก) การเสนอรายงานการสอบบญัชีในลกัษณะที่ผลของรายงานไม่ตรงกับความจริงที่ได้จากการ
ปฏิบตัิงานนัน้ 



 

 

 
 2. วินิจฉยัการกระท าของนางสาวสดุใจวา่กระท าผิดจรรยาบรรณ หรือไม่ 
  2.1 ตามที่  นางสาวสดุใจ ผู้สอบบญัชีของบริษัท ก จ ากัด ได้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีในอตัราร้อยละ 2  
ของรายได้บริษัทฯ เป็นเงิน จ านวน 40,000 บาท นัน้ ถือได้ว่า นางสาวสดุใจ ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ได้ก าหนดค่าตอบแทน
โดยถือเอาอตัราสงูต ่าของยอดเงินที่ตนให้บริการวิชาชีพบญัชีเป็นเกณฑ์ อนัเป็นความผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บญัชี ในเร่ือง ความรับผิดชอบตอ่เพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัว่ไป แล้ว 
  2.2 และการที่ นางสาวสดุใจ ได้ตอบรับข้อเสนอของกรรมการบริษัทฯ โดยเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีทัง้ 4   
บริษัทฯ เป็นการเหมาจ่ายจ านวนทัง้สิน้ 200,000 บาท โดยยอมปฏิบตัิตามเง่ือนไขว่า นางสาวสดุใจจะรายงานการสอบบญัชี
แบบไม่มีเง่ือนไขในงบการเงินของทกุบริษัทฯ อนัเป็นการเสนอรายงานการสอบบญัชีในลกัษณะที่ผลของรายงานไม่ตรงกับ
ความจริงที่ได้จากการปฏิบตัิงานนัน้ ถือได้วา่ นางสาวสดุใจ ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีได้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  ในเร่ือง ความ
ซื่อสตัย์สจุริต แล้ว  
 สรุปค าตอบ นางสาวสดุใจ ผู้สอบบญัชี ได้ประพฤติตนตามโจทย์ ซึ่งเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบญัชี ๒ เร่ือง คือ เร่ือง หลกัความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัว่ไป และเร่ืองหลกัความซื่อสตัย์
สจุริต ตามที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 
 
 หมายเหต ุ
   การกระท าของนางสาวสดุใจตามโจทย์ บางทา่นอาจมีมมุมองเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณในเร่ืองความอิสระ  หรือใน
เร่ืองความเที่ยงธรรม ซึง่ก็แล้วแตม่มุมองของแตล่ะทา่น (การกระท าเร่ืองใดเร่ืองหนึง่อาจมีความผิดหลายเร่ืองได้) 
   แต่อย่างไรก็ตามค าเฉลยในข้อนี ้ได้มีมุมมองจากการตีความกฎหมายจาก กฎหมายหลกั กฎหมายรอง และค าชีแ้จง
ตามล าดบั กลา่วคือพิจารณาจากข้อบงัคบัฯ เป็นหลกัก่อนจึงจะมาพิจารณาตามค าชีแ้จงฯ ดงันัน้ ผลการพิจารณาการกระท า
ของนางสาวสดุใจในข้อ 2.2 จึงเป็นการกระท าผิดในเร่ืองความซื่อสตัย์สจุริตตอ่การประกอบวิชาชีพ 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 1-2 (2/59) 
 พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ก าหนดให้นิติบคุคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบญัชี หรือด้านการท าบญัชี 
และผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลดงักลา่ว ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสภาวิชาชีพบญัชีและต่อบคุคลที่สาม 
อยา่งไร (10 คะแนน) 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ม.11  
กฎกระทรวง ก าหนดหลกัประกนัความรับผิดตอ่บคุคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2553 
□ แนวค ำตอบ 
 1. นิติบคุคลซึง่ประกอบกิจการให้บริการด้านการท าบญัชี  มีความรับผิดชอบ ดงันี ้
  1.1 ความรับผิดชอบตอ่สภาวชิาชีพบญัชี ดงันี ้
  1.1.1 มีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบญัชีภายใน 30 วนั หลงัจากการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคลที่
กรมพฒันาธุรกิจการค้าแล้วเสร็จ ภายใต้เง่ือนไข ดงันี ้
   (1) ช าระคา่ธรรมเนียมจดทะเบียน  2,000 บาท และตอ่อายทุกุๆ 3 ปี 
 (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่จดทะเบียนไว้หรือเลิกการให้บริการ ให้จดทะเบียนแก้ไข  หรือ     
จดทะเบียนเลกิ ตอ่สภาฯ ภายใน 15 วนั 
   (3) ต้องจดัให้มีหลกัประกนัเพื่อความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (กฎกระทรวงฯ ได้ก าหนดหลกัประกันไว้         
5 ประเภท)  
   (4) จ านวนหลกัประกนั  ให้ใช้หลกัประกนัประเภทหนึ่งประเภทใดรวมกนั ไม่น้อยกว่า 3% ของทนุ หรือ 
ไมน้่อยกวา่ 3% ของรายได้ ณ วนัยื่นหลกัประกนั (จ านวนใดที่มากกวา่ให้ใช้จ านวนนัน้) 
  1.1.2 ให้นิติบคุคล จดัและแจ้งหลกัประกนัทกุปี ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีโดยมีจ านวน ไม่น้อย
กวา่ 3% ของทนุ หรือไมน้่อยกวา่ 3% ของรายได้ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
  1.2 ความรับผิดชอบตอ่บคุคลที่สาม ดงันี ้
   - กรณีผู้ ท าบัญชีในสงักัด ได้ปฏิบัติงานด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อต้องรับผิดต่อบุคคลที่สาม            
นิติบุคคลฯ อาจต้องรับผิดร่วมและต้องชดใช้ค่าเสียหายตามหลกัความรับผิดเร่ืองละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ชดใช้คา่เสยีหายจากหลกัประกนัท่ีมีอยูเ่ป็นล าดบัแรก)  
 2. นิติบคุคลซึง่ประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบญัชี  มีความรับผิดชอบ ดงันี ้    
  2.1 ความรับผิดชอบตอ่สภาวชิาชีพบญัชี ดงันี ้
  2.1.1 มีความรับผิดชอบตอ่สภาวชิาชีพบญัชี เช่นเดยีวกบันติิบคุคลซึง่ประกอบกิจการให้บริการด้านการท าบญัชี  
(ข้อ 1.1.1 และ ข้อ 1.1.2) 
  2.1.2 มีความรับผิดชอบเพิ่มเติมคือ บุคคลซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ ได้รับ
ใบอนญุาตให้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
  2.2 ความรับผิดชอบตอ่บคุคลท่ีสาม ดงันี ้  
  - กรณีผู้ สอบบัญชีในสงักัด ได้ปฏิบัติงานด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อต้องรับผิดต่อบุคคลที่สาม          
นิติบคุคลฯ จะต้องรับผิดร่วมชดใช้คา่เสยีหายกบัผู้สอบบญัชีในสงักดัอยา่งลกูหนีร่้วม (ชดใช้คา่เสยีหายจากหลกัประกนัที่มีอยู่
เป็นล าดบัแรก) 
 
 
 
 



 

 

 
 3. ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลฯ มีความรับผิดชอบ ดงันี ้
  3.1 ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลให้บริการด้านท าบญัชี  
   - พรบ.วิชาชีพบญัชีฯ ไม่มีบทบญัญัติ ให้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลให้บริการด้านท าบญัชี ต้องรับผิด  
ตอ่บคุคลที่สามแตอ่ยา่งใด 
  3.2 ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลให้บริการด้านสอบบญัชี ดงันี ้
   - ในกรณีที่ ผู้ สอบบัญชีในสังกัดและนิติบุคคลฯ (ลูกหนีร่้วม ตามข้อ 2.2) ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายกับ    
บุคคลที่สามได้จนครบจ านวน ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้บริการด้านสอบบัญชีจะต้องเข้าร่วมรับผิดอย่าง      
ลกูหนีร่้วมด้วยจนครบจ านวนความรับผิด เว้นแต่ ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลฯ จะพิสจูน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น    
หรือยินยอมในการกระท าผิดนัน้ 

       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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