
ผู้อ่านหลายท่านคงติดตามข่าวสารข้อมูล ความตกลงการยอมรับร่วมของอาเซียนส�าหรับสาขาบริการบัญชี (ASEAN Mutual 

Recognition Arrangement on Accountancy Services) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของความตกลงการค้าบริการอาเซียนและการรวมกลุ่ม 

 เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ให้ข้อมูลมาอย่างต่อเน่ือง โดยภายใต้กรอบความตกลงฯ ดังกล่าวข้างต้น 

ก�าหนดให้บรกิารบญัชี (Accountancy Services) หมายถงึ กจิกรรมท่ีอยู่ภายใต้ CPC862 และบรกิารท่ีเกีย่วเนือ่งกบับรกิารทางบัญชี

ผู้ที่อยู่ในแวดวงเจรจาการค้าคงไม่มีปัญหาในการท�าความเข้าใจกับ CPC เนื่องจากเป็นการอ้างอิงรหัสบ่งชีส้ินค้าและบริการที่อยู่ในเงื่อนไข 

การเปิดตลาด แต่หากเป็นนักบัญชีทัว่ไป คงไม่รูว่้าหมายถงึอะไรกนัแน่ วันน้ีจงึขอใช้พืน้ทีใ่นคอลมัน์นีอ้ธิบายเรือ่ง CPC 862

ผลิตภัณฑ์เกษตร ป่าไม้ และประมง เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ สัตว์มีชีวิต ไม้ซุง ผลิตภัณฑ์ไม้ ปลา

สินแร่ ไฟฟ้า ก๊าซ และน�้า เช่น ถ่านหิน ลิกไนต์ น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม แร่โลหะ หิน 
ทราย ไฟฟ้า น�้าประปา

ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ สิ่งทอ เสื้อผ้า และเครื่องหนัง เช่น น�้ามันพืช น�้ามัน
จากสัตว์ นม เนยแข็ง แป้ง สตาร์ช เครื่องดื่ม บุหรี่ เส้นใยประดิษฐ์ ด้าย เสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า 
ฯลฯ

สินค้าอื่นที่มิใช่ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ 

เช่น เยือ่กระดาษ กระดาษ ส่ิงพมิพ์ เตาอบ น�า้มนัส�าเรจ็รปู เคมภีณัฑ์พืน้ฐาน ยาง ผลติภณัฑ์พลาสตกิ 
แก้ว เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ เช่น โลหะพื้นฐาน เครื่องจักรทั่วไป เครื่องจักร
เฉพาะกิจ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรไฟฟ้า โทรทัศน์ วิทยุ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์การแพทย์ 
ยานยนต์และชิ้นส่วน ฯลฯ

งานก่อสร้าง บริการก่อสร้าง ที่ดิน

บริการทางการค้า บริการโรงแรมและร้านอาหาร เช่น บริการขายและซ่อมบ�ารุงรถ 
และจักรยานยนต์  ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า บริการค้าส่ง บริการค้าปลีก โรงแรม และร้านอาหาร

บริการขนส่ง จัดเก็บสินค้า และสื่อสาร เช่น บริการขนส่งทางบก บริการขนส่งทางน�้า บริการ
ขนส่งทางอากาศ บริการสนับสนุนการขนส่ง บริการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

บรกิารธุรกจิ บรกิารท่ีเกีย่วข้องกบัเกษตรกรรม การท�าเหมือง และการผลิต เช่น บรกิาร
ทางการเงิน บริการอสังหาริมทรัพย์ บริการให้เช่า บริการคอมพิวเตอร์และเกี่ยวเน่ือง บริการวิจัย 
และพัฒนา บริการทางธุรกิจ บริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การท�าเหมือง และการผลิต บริการ
ทางกฎหมาย บริการท�าบัญชี บริการสอบบัญชี บริการบัญชีภาษีอากร 

บริการชุมชน บริการสังคม และบริการส่วนบุคคล เช่น บริการศึกษา บริการสุขภาพ บริการ
ท�าประกันสังคม บริการทางวัฒนธรรม บริการกีฬาและสันทนาการ บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการ
ก�าจัดสิ่งปฏิกูล 

CPC 862 กบัการยอมรบั
ร่วมอาเซียนว่าด้วยบรกิารทางบัญชี
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CPC เป็นชื่อของของระบบกลางของสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการจ�าแนกสถิติผลิตภัณฑ์ (Provisional Central Product Classification) 

ซึ่งแบ่งออกประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 9 หมวดใหญ่ ได้แก่
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บรกิารทางบญัชเีป็นส่วนหน่ึงของ หมวด 8 ของ CPC โดยอยูใ่นหมวด 
CPC862 โดยที่ผ่านมานานาประเทศที่ผูกพันการเปิดตลาดบริการ
วิชาชีพทางบัญชีจะใช้การระบุรหัส CPC862 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในขอบเขตบริการบัญชีที่ตรงกัน โดยกลุ ่มบริการที่อยู ่ภายใต้ 
CPC 862 ประกอบด้วยรายการย่อยๆ อีก เช่น

• CPC 8621 บริการบัญชีและสอบบัญชี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
ย่อยๆ ได้แก่ บรกิารสอบบัญชี บรกิารทบทวนงบการเงนิและรายการ
ทางบัญชี บริการรวบรวมและประมวลงบการเงิน และบริการบัญชี
อื่นๆ (การประเมินมูลค่า การเตรียมร่างรายงานทางการเงิน ฯลฯ) 

• CPC 8622 บริการท�าบัญชี (ไม่รวมการท�าบัญชีเพื่อขอคืน 
ภาษีอากร)

ขณะเดียวกันบริการบัญชีภาษีอากร (Accounting Services) จะอยู่ 
ภายใต้ CPC863

ปัจจุบันอาเซียนทุกประเทศผูกพันการเปิดตลาดบริการบัญชี 
ภายใต้ CPC862 โดยผูกพันเปิดตลาดให้เข้าไปถือหุ้นในส�านักงาน
บญัชไีด้ในระดบัท่ีแตกต่าง ขณะทีน่กับญัชีและผู้สอบบญัชีทีจ่ะเข้าไป
ท�างานในอาเซียนจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายภายใน
ประเทศและข้อก�าหนดคณุสมบตัร่ิวมทีห่น่วยงานก�ากับคุณสมบัติของ
ผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชีในอาเซียนก�าหนด ความท้าทายหลังจากนี้ 
ไทยและอาเซียนอาจต้องเผชิญกับการผูกพันการเปิดตลาดและ 
การยอมรบัคณุสมบตัผิูใ้ห้บรกิารบญัชทีีเ่พิม่ขึน้มากกว่ากลุม่ประเทศ
อาเซยีนโดยเฉพาะกรอบทีอ่าเซยีนต้องผกูพนัการเปิดตลาดท่ีมากข้ึน
กับคู่เจรจา เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
ที่ถูกก�าหนดขึ้นในแผนปี ค.ศ.2016 – 2025 รวมถึงกับการเจรจา 
ในกรอบอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิกและยุโรป

บทความโดย...จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 

• อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะน�าให้ใช้ช่องทาง E-mail เป็นอีกช่องทาง

หนึ่งในการสอบถามข้อมูลมายังสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพฯ

ได้รวบรวมข้อมูล E-mail และแบ่งประเภทค�าถามของแต่ละส่วนงาน

ให้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกสบายของท่าน ดังนี้

• สอบถามข้อมูลด้านทะเบียนสมาชิก, ผู้สอบบัญชี, ผู้ฝึกหัดงาน
สอบบญัช,ี ผูเ้ข้ารบัการทดสอบ และนติบิคุคลทีใ่ห้บรกิารด้านการ
ท�าบญัชีหรอืการสอบบญัช ีตดิต่อส่วนงานทะเบยีนและสมาชกิ
สัมพันธ์ Email : member@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา และสอบถาม 
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด In-House Training ส่วนงานอบรม  
marketing@fap.or.th และ training@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FAP Newsletter, เว็บไซต์สภาวิชาชีพ
บัญชี และข้อมูลข่าวสารทั่วไป ติดต่อส่วนงานส่ือสารองค์กร 
Email : pr@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลด้านงานนิติการทั่วไป, งานให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายพ.ร.บ.วชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และข้อบงัคับ ข้อก�าหนด
ต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี ติดต่อส่วนงานกฎหมาย Email : 
law@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขออมุมัติหน่วยงานผู ้จัดการ
อบรม หลักสูตรการอบรมหรือประชุมสัมมนา, การยื่น
ช่ัวโมง CPD ของผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชี, การเข้าร่วม
โครงการ FAP Open House, การเข้าร่วมโครงการ Self-Study  
CPD และการเข้าร่วมโครงการ Learn &Test for CPD ตดิต่อส่วน
งานก�ากบัดแูลหน่วยงานจดัการอบรม Email : cpd@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์ ติดต่อส่วนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ Email : it@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมัครงาน ติดต่อส่วนงานบุคคล  
Email : atitaya.ch@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเรื่องการแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อของ 
ผู้สอบบัญชีในระบบของสภาฯ และการก�ากับดูแลคุณภาพงาน
ของผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี  ติดต่อฝ่ายพัฒนา 
และก�ากบัดแูลคุณภาพผูส้อบบญัชี Email : tsqc1@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ติดต่อ
ฝ่ายมาตรฐานการบัญช ีEmail : academic-fap@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลด้านมาตรฐานการสอบบัญชี ติดต่อนักวิชาการ 
ด้านสอบบัญชี Email : auditing@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลด้านต่างประเทศ และAEC ติดต่อนักวิชาการ 
ด้านต่างประเทศ Email : chularat.ji@fap.or.th

ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่มีตามรายละเอียด

ข้างต้น Email : fap@fap.or.th หรือท่านสามารถสอบถาม ข้อมูล

มาได้ที่ Call Centerโทร. 02 685 2500
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