
แบบ จ.บ.๑ (Form Jor.Bor.1)                                                                                    เร่ืองร้องเรียนที่ (Complaints No.)  .......... /.......   
แบบคำกล่าวหา (Accusatory form)                                                      (                 (สำหรับเจ้าหน้าที่ / For staff)    
คดีความผิดต่อจรรยาบรรณ           
(Offense law of the accounting profession) 

วันที่ (Date) ............... เดือน (Month) ......................... พ.ศ. (Year) ....................... 
 

เรียน      ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
(Dear.    Chairman Ethics Committee) 

 
ผู้กล่าวหาขอกล่าวหาผู้ถกูกล่าวหาดังต่อไปนี้ 
(The accused alleged the following accused.) 

 
1.  ชื่อผูก้ล่าวหา (Name of accuser)  ............................................................................................................................................................... 
      ผู้กล่าวหาเป็น (The accuser is)                บุคคลธรรมดา (Individual)  เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ID card number) ……................................ 
                                                                        อาชีพ (Career) .......................................................................................................................................  
                                                                        นิติบุคคล (Firms Registration entity )   ............................................................................................    
         ภูมิลำเนา (Domiciled) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…….. 
        โทรศัพท์ (Phone) ............................  โทรสาร (faxes) ....................................  อีเมล ์(E-mail) .........................................................................    
2.    ชื่อผูถู้กกลา่วหาที่ ๑ (Name is accused for the first) ................................................................................................................................. 
         ผู้ถูกกล่าวหาเป็น (The accused)              บุคคลธรรมดา (Individual)  เลขบัตรประจำตวัประชาชน (ID card number) ……........................... 
                อาชีพ (Career) ....................................................................................................................................  
                                                                        นิติบุคคล (Firms Registration entity ) ............................................................................................    

   
เลขทะเบียนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (Account registration number) ......................................................................................................... 
เลขทะเบียนผู้ขอขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ทำบญัชี สภาวิชาชีพบัญชี (Registration number, account holder’s name, accounts registration FAP) 
...................................................................................................................................................................................................................  
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant Registration Number) ....................................................................................... 
เลขทะบียนผู้ทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543 (Accountant Registration Number under the Accounting Act 2000) .............................. 

     ภูมิลำเนา (Domiciled) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………..……..                 
    โทรศัพท์ (Phone) ............................  โทรสาร (faxes) ....................................  อีเมล์ (E-mail) ............................................................................    
 
      ข้อเท็จจริงแห่งการประพฤติผิดจรรยาบรรณ (Facts of unethical conduct) ................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



2.   ชื่อผู้ถกูกล่าวหาที่ ๒ (Name is accused for the second)   ......................................................................................................................... 
         ผู้ถูกกล่าวหาเป็น (The accused)              บุคคลธรรมดา (Individual)  เลขบัตรประจำตวัประชาชน (ID card number) ……............................ 
                                                                        อาชีพ (Career) ....................................................................................................................................  
                                                                        นิติบุคคล (Firms Registration entity ) ............................................................................................    

   
เลขทะเบียนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (Account registration number) ......................................................................................................... 
เลขทะเบียนผู้ขอขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ทำบญัชี สภาวิชาชีพบัญชี (Registration number, account holder’s name, accounts registration FAP) 
...................................................................................................................................................................................................................  
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant Registration Number) ....................................................................................... 
เลขทะบียนผู้ทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543 (Accountant Registration Number under the Accounting Act 2000) .............................. 

     ภูมิลำเนา (Domiciled) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………..……..                 
    โทรศัพท์ (Phone) ............................  โทรสาร (faxes) ....................................  อีเมล์ (E-mail) ............................................................................    
    
      ข้อเท็จจริงแห่งการประพฤติผิดจรรยาบรรณ (Facts of unethical conduct) ................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3.  ชื่อผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ (Name is accused for the third) ................................................................................................................................................. 
         ผู้ถูกกล่าวหาเป็น (The accused)              บุคคลธรรมดา (Individual)  เลขบัตรประจำตวัประชาชน (ID card number) ……............................ 
                                                                        อาชีพ (Career) ....................................................................................................................................  
                                                                        นิติบุคคล (Firms Registration entity ) ............................................................................................    

   
เลขทะเบียนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (Account registration number) ......................................................................................................... 
เลขทะเบียนผู้ขอขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ทำบญัชี สภาวิชาชีพบัญชี (Registration number, account holder’s name, accounts registration FAP) 
...................................................................................................................................................................................................................  
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant Registration Number) ....................................................................................... 
เลขทะบียนผู้ทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543 (Accountant Registration Number under the Accounting Act 2000) .............................. 

     ภูมิลำเนา (Domiciled) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………..……..                 
    โทรศัพท์ (Phone) ............................  โทรสาร (faxes) ....................................  อีเมล์ (E-mail) ............................................................................    
  
      ข้อเท็จจริงแห่งการประพฤติผิดจรรยาบรรณ (Facts of unethical conduct) ................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
                พร้อมนี้ ขา้พเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ (I have attached this document for consideration.) 
 

๑. สำเนาบัตรประชาชน / หลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้ / สำเนาหนังสือเดินทาง / หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล 
 (1. Copy of identification card / ID card issued by the government / copy of passport / certificate of juristic person.) 
                 ๒. หลักฐานประกอบการพจิารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ถูกกล่าวหา 
 (2. Evidence supporting the alleged misconduct of the accused.) 

                  ๓. สำเนาคำกลา่วหาตามจำนวนของผู้ถูกกล่าวหา 

  (3. A copy of the allegations by the number of accused.) 

 

                 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความข้างต้นนี้เป็นความจรงิทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ขอ ง ข้าพเจ้าเมื่อใดจะได้แจ้งให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณทราบทันที ประกอบกับข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า หากไม่ปฏิบัติ  ตามคำสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  หรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๕๓ วรรคห้า จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.๒๕๔๗ 
  (I certify that the above statement is true in all respects. And if I change my address at any time, it will notify the 

Ethics Board immediately. And I know that. If you do not follow the instructions of the Ethics Committee Or sub-committee under 

Section 53 paragraph five shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one month or to a fine of not more than one 

month imprisonment. Or not one thousand baht Or both. In accordance with Section 71 of the Accounting Profession Act of 

2000) 

 

 

 
  ลงช่ือ (Sign) ............................................................................... ผู้กล่าวหา (The accuser) 

                        (................................................................................. ) 
 

 
หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้กลา่หาหรือผู้ถูกกล่าวหามีจำนวนมากกว่าที่ระบุในแบบคำกล่าวหาให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ 
Remarks: In cases where the accused or the accused have a greater number than those specified in the accusation, be prepared 
as an attachment. 

 

 
3. ความเห็นของเจ้าหนา้ที่ (Opinion of the staff) 

 

        เมื่อพิจารณาคำกล่าวหาของ (When considering the words of) ......................................................................................................................... 

ลงวันที่ (Dated) ............................................. พบมูลการกระทำผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญช ีดังนี้ (found the offense of professional ethics of 
accounting profession as follows) 
 

❑  การกระทำใด ๆ อันอาจนำมาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 
       (Any act of fraud may result in defamation of the accountancy profession.)  
❑  ไม่ปฏิบติหน้าที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี หรอืมาตรฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่กำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช ี   
     พ.ศ.๒๕๔๗ 



     (Does not perform its duties in accordance with accounting standards. Audit standards or any other relevant standards    
     prescribed by the Accounting Profession Act 2004)  
❑ ไม่ประกอบวิชาชีพชพีบัญชีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Do not practice accounting profession with honesty.) 
❑  ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แกบุ่คคลใด เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน 

     (Misuse of authority or use influence or provide benefits to any person to let yourself or others get or not get a job) 
❑  เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรอืผละประโยชนอ์ยา่งใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบจากผู้วา่จ้างหรือบุคคลใดซ่ึเกี่ยวข้องในงานที่ทำ 
     อยู่กับผูว้่าจา้ง 

     (Call to accept or accept property or use influence Or provide benefits to any person To get yourself or others to get a job    
     or not get a job.) 
❑  โฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ซ่ึงการประกอบวิชาชพีบัญชีเกินความเป็นจริง 

     (Advertise or allow others to advertise. The accounting profession is beyond reality.)  
❑ ประกอบวิชาชีพบยัชีเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้ 
      (Accounting profession beyond their ability to do it.) 
❑ ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

      (Forget the work that has been done without a good reason.) 
❑ ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในงานที่ตนเองไม่ได้ทำ ตรวจสอบ หรือควบคุมด้วยตนเอง 

       (Signed as a professional accountant in a job that he or she did not undertake, monitor or control manually.) 
❑  เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทำโดยมิได้รับอนุญาตจากผูว้่าจา้ง 
      (Disclose the secrets of the work they have done without the permission of the employer.) 
❑  แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชพีบัญชอีื่นในด้านเดียวกัน 

      (Take the job from another professional accountant in the same field.) 
❑  รับทำงาน หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับผู้ที่ประกอบวิชาชีพบยัชีอื่นทำอยู่ โดยไม่ใช่การตรวจสอบตามหนา้ที่ และไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพ    
     บัญชอีื่นนั้นทราบล่วงหนา้  
       (Get a job or check the same piece of work with other professional accountants. Without a functional audit and do  
     not inform those professionals in advance.) 
❑  ใช้ หรือคัดลอกแบบ รูป หรอืเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีอื่นในด้านเดียวกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต 

       (Use or copy images or documents related to the work of other professional accountants in the same field. Without  
      permission.) 
❑ การกระทำใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชีอื่นในด้านเดียวกัน 

       (Any act intentionally degrades the reputation or work of another professional accountant in the same field.) 

❑ อื่น ๆ (other)  ................................................................................................................................................................................................................... 
       
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (Submitted for your consideration) 
 

              ( .........................................................) 

ตำแหน่ง (Position) ....................................... 
วันที่ (Date) .................................................... 
 

 

 

 


