
แนวค ำตอบข้อสอบอัตนัยกฎหมำย ๒ ครัง้ท่ี ๑-๕๙ 
โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง - สถำบันตวิ PC Center WWW.TUECPA.COM 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ข้อ ๑-๑ (๑/๕๙) 
 ผู้ท ำบญัชี ท่ีประสงค์จะขึน้ทะเบยีนไว้กบัสภำวชิำชีพบญัชี ต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำม อยำ่งไรบ้ำง   
(๕ คะแนน) 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; พรบ.วิชำชีพบญัชี พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๔๕ 
□ แนวค ำตอบ 
 ผู้ท ำบญัชีที่จะขึน้ทะเบียนกบัสภำวิชำชีพ ต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำม ดงันี ้
  ๑)   มีภมูิล ำเนำในไทย 
  ๒)   มีควำมรู้ภำษำไทยเพียงพอที่จะท ำบญัชีเป็นภำษำไทยได้ 
  ๓)   ไมเ่คยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคกุ เนื่องจำกควำมผิดเก่ียวกบั กำรรับรองเอกสำรเท็จ กำรเปิดเผย
ควำมลบั ควำมผิดเก่ียวกับทรัพย์(เว้นท ำให้เสียทรัพย์/บุกรุก ) กฎหมำยที่เก่ียวกับบัญชี กำรรับรองงบกำรเงินหรือบัญชี          
ไมถ่กูต้อง เว้นแต ่ต้องค ำพิพำกษำหรือพ้นโทษมำแล้วไมน้่อยกวำ่ ๓ ปี 
  ๔)   มีคณุวฒุิกำรศกึษำ ไมต่ ำ่กวำ่อนปุริญญำ หรือ ปวส.กำรบญัชี 
  ๕)   ไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัสภำฯ ได้แก ่
         กรณีผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูที้ไ่ม่มีสญัชาติไทย ตอ้งมีความรู้เกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและกฎหมายภาษีอากรของไทย เพือ่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชี และภาษีอากรของไทยได้ 
         กรณีผู้ขอข้ึนทะเบียน ได้รับโทษจรรยาบรรณเพิกถอนการข้ึนทะเบียน หรือพ้นจากสมาชิก         
ตอ้งพน้โทษมาไม่นอ้ยกว่า ๓  ปี 
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ข้อ ๑-๒ (๑/๕๙) 
 กรณีดงัตอ่ไปนี ้เป็นควำมผิดตำมจรรยำบรรณของผู้ประกอบวชิำชีพบญัชี หรือไม ่อยำ่งไร 
 ก. นำงสำว ก เป็นผู้ท ำบญัชีบริษัท A จ ำกดั รู้ข้อมลูวำ่บริษัทฯ จะเข้ำซือ้หุ้นในบริษัท B จ ำกดั (มหำชน) ที่จดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์ นำงสำว ก จึงน ำข้อมลูดงักลำ่วไปแจ้งตอ่สำมีและน้องสำว ต่อมำน้องสำวได้เข้ำซือ้หุ้นในบริษัท  B  จ ำกดั 
(มหำชน) (๕ คะแนน) 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; พรบ.วิชำชีพบญัชี พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๔, ม.๔๖, ข้อบงัคบัสภำวิชำชีพบญัชี ฉบบัที่ ๑๙ หมวด ๔ ข้อ ๑๔ 
และ ค ำชีแ้จงข้อบงัคบัสภำวิชำชีพ ฉบบัท่ี ๑๙   
□ แนวค ำตอบ 
 ๑. หลกักฎหมำยที่เก่ียวข้อง ดงันี ้(ไมจ่ ำเป็นต้องเขียนค ำตอบในข้อ ๑ ก็ได้) 
 ๑.๑ ผู้ท ำบญัชี เป็นผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี  
 ๑.๒ ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ต้องปฏิบตัิตนให้อยูภ่ำยใต้กรอบจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี 
 ๑.๓ ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ต้องไม่น ำควำมลบัขององค์กรที่ตนได้มำจำกกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพไปเปิดเผย     
ตอ่บคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง โดยไมไ่ด้รับอนญุำตจำกองค์กร เว้นแต ่เป็นกำรเปิดเผยตำมสทิธิหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือในฐำนะ
ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี 
 ๑.๔ ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ต้องไม่น ำข้อมูลควำมลบัขององค์กรที่ตนได้มำจำกกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพและ
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบคุคลอื่นโดยมิชอบ 
 ๑.๕ ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ท่ีฝ่ำฝืนหลกักฎหมำย ตำมข้อ ๑.๒ ถึงข้อ ๑.๔ ถือวำ่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยำบรรณ
วิชำชีพบญัชี 
 ๒. ค ำตอบ ดงันี ้(เขียนค ำตอบเฉพำะ ข้อ ๒ ก็นำ่จะได้คะแนน เกินกวำ่ ๖๐ % แล้ว) 
  ๒.๑ นำงสำว ก เป็นผู้ท ำบญัชีบริษัท A จ ำกัด ถือได้ว่ำ เป็นผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี จึงต้อง ปฏิบตัิตนให้อยู่
ภำยใต้กรอบจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ตำมที่สภำวิชำชีพบญัชีได้ก ำหนดไว้  
  ๒.๒ ปัจจุบนั จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัสภำวิชำชีพบญัชี ฉบบัที่ ๑๙  
ประกอบค ำชีแ้จงข้อบงัคบัสภำวิชำชีพบญัชี ฉบบัที่ ๑๙ โดยได้ก ำหนดจรรยำบรรณในเร่ืองกำรรักษำควำมลบัไว้ประกำรหนึ่ง 
คือ ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี ต้องไม่น ำควำมลบัขององค์กรที่ตนได้มำจำกกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่
เก่ียวข้อง โดยไม่ได้รับอนญุำตจำกองค์กร เว้นแต่ เป็นกำรเปิดเผยตำมสิทธิหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือในฐำนะผู้ประกอบ
วิชำชีพบญัชี  
  ๒.๓ ตำมที่ นำงสำว ก ได้ลว่งรู้ข้อมลูในฐำนะที่ตนประกอบวิชำชีพ ว่ำบริษัท A จ ำกดั จะเข้ำซือ้หุ้นในบริษัท B 
จ ำกดั (มหำชน) อนัเป็นควำมลบัของบริษัทฯ แต่ นำงสำว ก ได้น ำควำมลบัในเร่ืองนีไ้ปแจ้งแก่บุคคลที่ใกล้ชิด โดยที่มิได้รับ
ควำมยินยอมจำกบริษัทฯ นัน้ ถือได้ว่ำ นำงสำว ก ได้ปฏิบัติฝ่ำฝืนจรรยำบรรณของผู้ ประกอบวิชำชีพ อันเป็นควำมผิด
จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี แล้ว 
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 ข. บริษัท C จ ำกดั ได้รับนำงสำว ข เป็นผู้ท ำบญัชีของบริษัทฯ ต่อมำ นำงสำว ข มีปัญหำด้ำนสขุภำพ นำงสำว ค        
ซึ่งประกอบวิชำชีพท ำบญัชีได้รับทรำบเร่ืองดงักล่ำว  จึงได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัท C จ ำกัดรับทรำบปัญหำด้ำนสขุภำพของ   
ผู้ท ำบญัชี พร้อมทัง้เสนองำนบริกำรเพื่อเข้ำรับท ำบญัชีของบริษัทฯ แทนนำงสำว ข (๕ คะแนน)     
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; พรบ.วิชำชีพบญัชี พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๔, ม.๔๖, ข้อบงัคบัสภำวิชำชีพบญัชี ฉบบัที่ ๑๙ หมวด ๗ ข้อ ๒๔ 
และ ค ำชีแ้จงข้อบงัคบัสภำวิชำชีพ ฉบบัท่ี ๑๙   
□ แนวค ำตอบ 
 ๑. หลกักฎหมำยที่เก่ียวข้อง ดงันี ้(ไมจ่ ำเป็นต้องเขียนค ำตอบในข้อ ๑ ก็ได้) 
 ๑.๑ ผู้ท ำบญัชี เป็นผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี  
 ๑.๒ ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ต้องปฏิบตัิตนให้อยูภ่ำยใต้กรอบจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี 
 ๑.๓ ปัจจุบนั จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัสภำวิชำชีพบญัชี ฉบบัที่ ๑๙  
ประกอบค ำชีแ้จงข้อบงัคับสภำวิชำชีพบัญชี ฉบบัที่ ๑๙ โดยได้ก ำหนดจรรยำบรรณในเร่ือง ควำมรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วม
วิชำชีพผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีและจรรยำบรรณทัว่ไปไว้ประกำรหนึ่งว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีต้องไม่แย่งงำนวิชำชีพบญัชี
จำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนเดียวกนัรำยอื่น  
 ๑.๔ ผู้ ประกอบวิชำชีพบัญชี ที่ฝ่ำฝืนหลักกฎหมำย ตำมข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ ถือว่ำเป็นผู้ ประพฤติผิด
จรรยำบรรณวิชำชีพบญัชี 
 ๒. ค ำตอบ ดงันี ้(เขียนค ำตอบเฉพำะ ข้อ ๒ ก็นำ่จะได้คะแนน เกินกวำ่ ๖๐ % แล้ว) 
  ๒.๑ นำงสำว ค เป็นผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี นำงสำว ค จึงต้อง ปฏิบตัิตนให้อยู่ภำยใต้กรอบจรรยำบรรณของ    
ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีตำมที่สภำวิชำชีพบญัชีได้ก ำหนดไว้  
  ๒.๒ ปัจจุบนั จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัสภำวิชำชีพบญัชี ฉบบัที่ ๑๙  
ประกอบค ำชีแ้จงข้อบงัคบัสภำวิชำชีพบญัชี ฉบบัท่ี ๑๙ โดยได้ก ำหนดจรรยำบรรณในเร่ืองควำมรับผิดชอบตอ่เพื่อนร่วมวชิำชีพ
และจรรยำบรรณทั่วไปไว้ประกำรหนึ่งว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีต้องไม่แย่งงำนวิชำชีพบัญชีจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำน
เดียวกนัรำยอื่น 
   ๒.๓ ดงันัน้ ตำมที่ นำงสำว ค ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัท C จ ำกัดรับทรำบปัญหำด้ำนสขุภำพของ นำงสำว ข   
ผู้ท ำบญัชี พร้อมทัง้ได้เสนอต่อบริษัท C จ ำกัด เพื่อเข้ำรับท ำบญัชีของบริษัทฯ แทนนำงสำว ข  นัน้ ถือได้ว่ำ นำงสำว ค              
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีที่แยง่งำนวิชำชีพบญัชีจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนเดียวกนัรำยอื่น  อนัเป็นควำมผิดจรรยำบรรณ
ของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี แล้ว 
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 ค. บริษัท D จ ำกัด ให้บริกำรรับท ำบญัชีทัว่รำชอำณำจักร มีส ำนักงำนสำขำบริษัทฯ เป็นอำคำรพำณิชย์ ๔ ชัน้    
ตัง้อยู่ที่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีนำยหนึ่งเป็นผู้จัดกำรสำขำ ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้อำคำรดงักลำ่วในกำรประกอบธุรกิจเพียงชัน้ที่ ๑ 
และชัน้ท่ี ๒ เทำ่นัน้ สว่นชัน้ท่ี ๓ และชัน้ที่ ๔ ว่ำง ต่อมำนำยสองน้องชำยของนำยหนึ่งมีปัญหำครอบครัว จึงได้พำลกูๆ มำพกั
อำศยัในอำคำรชัน้ท่ีวำ่ง โดยที่นำยหนึง่มิได้แจ้งเร่ืองนีใ้ห้บริษัทฯ รับทรำบแตอ่ยำ่งใด (๕ คะแนน)  
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; พรบ.วิชำชีพบญัชี พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๔, ม.๑๑, ม.๔๖, ข้อบงัคบัสภำวิชำชีพบญัชี ฉบบัที่ ๑๙ หมวด ๖ 
ข้อ ๒๐ และ ค ำชีแ้จงข้อบงัคบัสภำวิชำชีพ ฉบบัท่ี ๑๙   
□ แนวค ำตอบ  
 ๑. หลกักฎหมำยที่เก่ียวข้อง ดงันี ้(ไมจ่ ำเป็นต้องเขียนค ำตอบในข้อ ๑ ก็ได้) 
 ๑.๑ นิติบคุคล ที่ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรสอบบญัชี หรือด้ำนกำรท ำบญัชี หรือให้บริกำรวิชำชีพด้ำน  
อื่นๆ ที่จะมีเพิ่มเติมในภำยหลงัต้องจดทะเบียนตอ่สภำวิชำชีพบญัชี และต้องจดัให้มีหลกัประกนัเพื่อควำมรับผิดต่อบคุคลที่ ๓     
ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยกฎกระทรวง 
  ๑.๒ บคุคลที่ต้องอยูภ่ำยใต้บงัคบัเร่ืองจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี นัน้ คือ ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี 
หรือผู้ขึน้ทะเบียนไว้กบัสภำวิชำชีพบญัชี 
 ๑.๓ ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี หมำยถึง ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ รวมทัง้ผู้ขึน้ทะเบียนไว้กบัสภำวิชำชีพบญัชี 
และให้หมำยรวมถึง หวัหน้ำคณะบคุคล หรือหวัหน้ำส ำนกังำน หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคล ตำมข้อ ๑.๑ ด้วย 
 ๑.๔ ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ต้องปฏิบตัิตนให้อยูภ่ำยใต้กรอบจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี 
 ๑.๕ ปัจจุบนั จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัสภำวิชำชีพบญัชี ฉบบัที่ ๑๙  
ประกอบค ำชีแ้จงข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๙ โดยได้ก ำหนดจรรยำบรรณในเร่ือง ควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ น            
ผู้ เป็นหุ้นสว่น บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีปฏิบตัิหน้ำที่ให้ประกำรหนึ่งว่ำ  ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีต้องใช้   
เวลำและทรัพย์สินองค์กรที่ตนสงักัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่น ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่สำมทัง้ทำงตรง      
และทำงอ้อม 
 ๑.๖ ผู้ ประกอบวิชำชีพบัญชี ที่ฝ่ำฝืนหลักกฎหมำย ตำมข้อ ๑.๔ และข้อ ๑.๕ ถือว่ำเป็นผู้ ประพฤติผิด
จรรยำบรรณวิชำชีพบญัชี 
 ๒. ค ำตอบ ดงันี ้(เขียนค ำตอบเฉพำะ ข้อ ๒ ก็นำ่จะได้คะแนน เกินกวำ่ ๖๐ % แล้ว) 
  ๒.๑ บริษัท D จ ำกดั ให้บริกำรรับด้ำนท ำบญัชี บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนไว้กบัสภำวิชำชีพบญัชี และต้องจดัให้
มีหลกัประกนัเพื่อควำมรับผิดตอ่บคุคลที่ ๓ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด แต ่บริษัท D จ ำกดั ไมใ่ช่ผู้ท ำบญัชี 
  ๒.๒ บคุคลที่ต้องอยูภ่ำยใต้บงัคบัเร่ืองจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี นัน้ คือ ผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี 
หรือผู้ขึน้ทะเบียนไว้กบัสภำวิชำชีพบญัชี 
  ๒.๓ นำยหนึ่งเป็นผู้จัดกำรสำขำของ บริษัท D จ ำกดั มีที่ตัง้อยู่ในจังหวดัเชียงใหม่ จำกโจทย์ไม่มีข้อมูลใดๆ       
ที่บ่งชีไ้ด้ว่ำนำยหนึ่งเป็นผู้ท ำบญัชี ดงันัน้ นำยหนึ่งจึงไม่ใช่ผู้ท ำบญัชี แต่ นำยหนึ่งมีฐำนะเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน       
นิติบคุคล ตำมข้อ ๑.๑ ซึง่โดยผลของควำมหมำยตำม ข้อ ๑.๓ นำยหนึ่งจึงจดัอยู่ในกลุม่บคุคลซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี 
และจะต้องอยูภ่ำยใต้จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี ด้วย 
  ๒.๔ ดงันัน้ ตำมที่ นำยหนึ่งในฐำนะผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี  ได้อนุญำตให้นำยสองน้องชำยและลกูๆ มำพกั
อำศยัในอำคำรชัน้ท่ีวำ่งของบริษัทฯ อนัเป็นองค์กรที่ตนสงักดั โดยที่นำยหนึง่มิได้แจ้งเร่ืองนีใ้ห้บริษัทฯ รับทรำบ นัน้ ถือได้วำ่ 
นำยหนึ่งฯ ได้ใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่นอนัเป็นภำระแก่องค์กร  และมิได้ค ำนึงถึงประโยชน์      
ขององค์กร อนัเป็นควำมผิดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชี แล้ว 
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