
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับที่ ๑๒) 

เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๕๓ วรรคสาม 

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพ
บัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๒) เรื่อง การ

พิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 
ข้อ ๒๑  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓๒  ในข้อบังคับนี้ 
“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทําบัญชี 

ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้าน
การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนดให้
เป็นวิชาชีพบัญชี รวมทั้งผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี และให้หมายรวมถึงหัวหน้าคณะ
บุคคลหรือหัวหน้าสํานักงานหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ด้วย 

“ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนเพื่อเป็น
ผู้ทําบัญชีตามมาตรา ๔๔ หรือที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  หรือ
คณะอนุกรรมการสอบสวน หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

 
ข้อ ๔  ให้นายกสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด  ๑ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๗๐ ง/หน้า ๒๗/๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
๒ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๒๑) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บททั่วไป 
   

 
ข้อ ๕  กระบวนการสอบสวนและพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

เพื่อให้กระบวนการสอบสวนและการพิจารณาดําเนินไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นธรรม นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยอนุมัติคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี มีอํานาจออกข้อกําหนด
ใด ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าว 

ข้อกําหนดนั้น ต้องอยู่ภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงใช้บังคับได้ 

 
ข้อ ๖  คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการแทน

และเสนอความเห็นเป็นรายเรื่องไปก็ได้ โดยดําเนินการตามมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังมีหน้าที่ทําการสอบสวนเฉพาะเรื่องนั้น โดยเริ่มทํา
การสอบสวนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันแต่งต้ังและพ้นหน้าที่เมื่อเรื่องถึงที่สุด๓ 

ให้ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณแจ้งคําสั่งการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการให้ผู้
กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย๔ 

 
ข้อ ๗๕  เพื่อช่วยในการทําการสอบสวนตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณ

อาจแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะอนุกรรมการ
ก็ได้ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์
แก่การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณได้ 

 
ข้อ ๘  ในกรณีที่มีปัญหาการแปลความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้วินิจฉัย และถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
เป็นที่สุด 

 
หมวด  ๒ 

                                                 
๓ ข้อ ๖ วรรคสองเพิ่มโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๒๑) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔ ข้อ ๖ วรรคสามเพิ่มโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๒๑) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๒๑) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การคัดค้าน 
   

 
ข้อ ๙  กรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการอาจถูกคัดค้านได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
(๑)  เป็นผู้กล่าวหา 
(๒)  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๓)  เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใดของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๔)  เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของผู้กล่าวหาหรือ

ผู้ถูกกล่าวหา 
(๕)  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูก

กล่าวหา 
(๖)  มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา 
(๗)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๘)  มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม 
 
ข้อ ๑๐  ในการคัดค้านกรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการ ผู้คัดค้านต้องทํา

เป็นหนังสือและแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านตามที่ระบุในข้อ ๙ ไว้ในหนังสือคัดค้านด้วย 
การคัดค้านกรรมการจรรยาบรรณต้องกระทําก่อนการพิจารณาเสร็จสิ้น 
การคัดค้านอนุกรรมการ ต้องกระทําภายใน ๗ วันนับแต่วันรับทราบคําสั่งแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการ หรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน ทั้งนี้ ต้องกระทําก่อนการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการเสร็จสิ้น 

คําคัดค้านให้ย่ืนต่อประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 
ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาเรื่องที่มีการคัดค้านโดยไม่ชักช้า ผู้

ที่ถูกคัดค้านเมื่อได้แถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาหรืออยู่ในที่ประชุม 
 
ข้อ ๑๒  ในการพิจารณาคําคัดค้านดังกล่าว หากเห็นว่าคําคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ 

ให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการทําหน้าที่สอบสวนและพิจารณาสําหรับเรื่องนั้น แต่หากเห็นว่าคําคัดค้านไม่
มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ ให้ยกคําคัดค้านนั้น โดยให้แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย 
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านและคณะอนุกรรมการทราบ คําสั่งเกี่ยวกับคําคัดค้านให้เป็นที่สุด 

 
ข้อ ๑๓  การพ้นหน้าที่เนื่องจากถูกคัดค้าน หรือการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการ

สอบสวนไม่กระทบถึงการสอบสวนและพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว เว้นแต่ผลการสอบสวนที่เสีย
ความเป็นธรรมก็ให้สอบสวนแก้ไขเพิ่มเติมได้ 

 
หมวด  ๓ 
คํากล่าวหา 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๑๔  คํากล่าวหาว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพ

บัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณต้องทําตามแบบคํากล่าวหาของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งอย่างน้อยต้องมีช่ือ
ตัว ช่ือสกุล และที่อยู่ของผู้กล่าวหา และชื่อตัว ช่ือสกุลของผู้ถูกกล่าวหา ข้อเท็จจริงแห่งการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณ และลายมือชื่อผู้กล่าวหาพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตน
ที่ทางราชการออกให้ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล พร้อมทั้ง
หลักฐานประกอบการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ถูกกล่าวหา 

กรณีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานของรัฐ ศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงาน
สอบสวน ต้องมีข้อเท็จจริงแห่งการประพฤติผิดจรรยาบรรณ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณา 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ถูกกล่าวหา๖ 

 
ข้อ ๑๕  ผู้กล่าวหาต้องยื่นคํากล่าวหาพร้อมสําเนาตามจํานวนของผู้ถูกกล่าวหาต่อ

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 
 
ข้อ ๑๖  ให้ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการ

จรรยาบรรณมอบหมายทําการตรวจสอบคํากล่าวหาโดยไม่ชักช้า 
หากเห็นว่าคํากล่าวหามีข้อบกพร่อง หรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจ หรือผิดหลงอัน

เห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อ หรือยังขาดรายละเอียดที่จะเข้าใจได้หรือรายละเอียด
ยังไม่ชัดแจ้ง ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มอบหมาย อาจมีคําสั่งให้ผู้ย่ืนคํากล่าวหาแก้ไขเพิ่มเติมคํากล่าวหาให้ถูกต้องครบถ้วน หรือให้ช้ีแจง
ข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 

คํากล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อตัว ช่ือสกุล และที่อยู่ของผู้กล่าวหา และชื่อตัว ช่ือสกุล
ของผู้ถูกกล่าวหาคณะกรรมการจรรยาบรรณจะไม่รับไว้พิจารณา 

 
ข้อ ๑๗  หากประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการ

จรรยาบรรณมอบหมายเห็นว่า คํากล่าวหามีมูลว่ากระทําความผิดเรื่องจรรยาบรรณ หรือมีเหตุอัน
สมควรให้มีการสอบสวนเรื่องจรรยาบรรณ ให้รับเป็นคํากล่าวหา 

ในกรณีที่เห็นว่าคํากล่าวหาไม่มีมูลว่ากระทําความผิดเรื่องจรรยาบรรณ หรือสิทธิ
กล่าวหาสิ้นสุดลง หรือมีเหตุอันไม่สมควรให้มีการสอบสวนเรื่องจรรยาบรรณ ให้มีคําสั่งไม่รับคํา
กล่าวหาโดยให้แจ้งแก่ผู้กล่าวหาทราบโดยเร็ว พร้อมแสดงเหตุผลแห่งการไม่รับคํากล่าวหา 

 
ข้อ ๑๘  เมื่อประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการ

จรรยาบรรณมอบหมายมีคําสั่งรับเป็นคํากล่าวหาแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือผู้ที่
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณมอบหมายส่งสําเนาคํากล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนแล้วแต่กรณี 
พร้อมแจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการยื่นคําแก้ข้อกล่าวหาให้ทราบด้วย 

                                                 
๖ ข้อ ๑๔ วรรคสองแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๒๑) เรื่อง การพิจารณา

เกี่ยวกับจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวด  ๔ 

การส่งเอกสาร การแจ้ง และการตรวจดูเอกสาร 
   

 
ข้อ ๑๙  การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ

คณะอนุกรรมการ คู่กรณีจะยื่นด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ย่ืนก็ได้ หรือจะทําโดยวิธีส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ส่งเอกสารหรือ
พยานหลักฐานแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ หรือคณะอนุกรรมการ 

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่รับ - ส่งตามระบบงานสาร
บรรณ๗ 

การมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐาน ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือ
ช่ือผู้มอบ ผู้รับมอบ และพยาน 

 
ข้อ ๒๐  การส่งสําเนาคํากล่าวหาหรือการแจ้งใด ๆ ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ส่งไปยังที่

อยู่หรือภูมิลําเนา หรือสํานักงานของผู้ถูกกล่าวหาที่จดแจ้งไว้ต่อนายทะเบียนโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้รับสําเนาคํากล่าวหาหรือการ
แจ้งใด ๆ และคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบภูมิลําเนาของผู้ถูก
กล่าวหาจากทางราชการแล้ว ปรากฏว่าภูมิลําเนาของผู้ถูกกล่าวหาได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้จดแจ้ง
ไว้ต่อนายทะเบียนให้ส่งสําเนาคํากล่าวหาหรือการแจ้งใด ๆ ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา ณ ภูมิลําเนาที่
ตรวจสอบได้ดังกล่าว 

ในกรณีที่ตรวจสอบจากทางราชการแล้ว ไม่พบภูมิลําเนาของผู้ถูกกล่าวหาให้
ประกาศแจ้งคํากล่าวหาหรือการแจ้งใด ๆ ณ สภาวิชาชีพบัญชีหรือสถานที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการ
จรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการเห็นว่าควรเป็นสถานที่ที่ผู้ถูกกล่าวหาควรทราบได้ 

การช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา ต้องทําตามแบบคําแก้ข้อกล่าวหาของสภาวิชาชีพบัญชี 
และยื่นพร้อมสําเนาตามจํานวนผู้กล่าวหาต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา ไม่ย่ืนคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมที่เป็น
การประวิงเวลาให้การพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการต้องล่าช้า
ออกไปอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ เกี่ ยวข้อง  คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
คณะอนุกรรมการจะพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณดังกล่าวและวินิจฉัยไปตามพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่
แล้วเท่านั้น 

 

                                                 
๗ ข้อ ๑๙ วรรคสองแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๒๑) เรื่อง การ

พิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๑  เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหายื่นต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ หรือที่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
คณะอนุกรรมการได้มาให้เปิดโอกาสแก่คู่กรณีขอตรวจดู คัดสําเนา หรือขอสําเนาอันรับรองถูกต้องได้ 
เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการเห็นว่า ห้ามเปิดเผยเพื่อมิให้เกิดความ
เสียหายแก่การสอบสวนพิจารณา 

ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานมีการกําหนดชั้นความลับไว้ มีข้อความไม่
เหมาะสมหรือมีข้อความที่อาจเป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลใด ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการที่จะไม่ให้คู่กรณีขอตรวจดู คัดสําเนา ขอสําเนาอัน
รับรองถูกต้องหรือไม่ส่งสําเนาให้คู่กรณี 

 
ข้อ ๒๒  บุคคลซึ่งเป็นพยานหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นคําขอต่อ

คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการเพื่อขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับใน
สํานวนเรื่อง หรือขอสําเนาหรือขอสําเนาอันรับรองถูกต้องก็ได้ โดยเสียค่าตรวจดูเอกสาร หรือค่าขอ
สําเนาเอกสารตามที่กําหนด แต่  ทั้งนี้ ห้ามอนุญาตเช่นว่านั้นแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่
มีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย หรือกรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ
เห็นว่าจําเป็นต้องไม่เปิดเผย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การสอบสวนพิจารณา 

 
หมวด  ๕ 

การสอบสวนและพิจารณา 
   

 
ข้อ ๒๓  ในการสอบสวนเรื่องจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ

คณะอนุกรรมการต้องสอบสวนให้ได้ความเป็นจริง โดยอาจสอบสวนข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม
ในเรื่องนั้น ๆ ไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 

การสอบสวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ ง ให้รวมถึงการไต่สวนและแสวงหา
พยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง การรับฟังพยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญที่ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหากล่าวอ้าง 

ถ้าความปรากฏจากการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเดิม ให้คณะอนุกรรมการดําเนินการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวด้วย แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเดิม ให้ประธานคณะอนุกรรมการรายงานต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดใหม่สอบสวนในเรื่องนั้น ๆ หรือ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดเดิมดําเนินการสอบสวนต่อไปก็ได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพื่อแก้ข้อกล่าวหานั้น ๆ ตามข้อ ๑๘๘ 

                                                 
๘ ข้อ ๒๓ วรรคสามเพิ่มโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๒๑) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พยานบุ คคลหรื อพยานผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ คณะกรรมการจรรยาบรรณหรื อ
คณะอนุกรรมการเรียกมาให้ถ้อยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณกําหนด๙ 

 
ข้อ ๒๔  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิทําคําแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายใน ๑๕ วันนับแต่

วันที่ได้รับสําเนาคํากล่าวหา หรือภายในกําหนดระยะเวลาซึ่งประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
ประธานคณะอนุกรรมการได้ขยายให้ 

 
ข้อ ๒๕  ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเป็นต้องรู้เพื่อการ

โต้แย้งหรือชี้แจงได้ โดยเสียค่าตรวจดูเอกสารตามที่กําหนด 
 
ข้อ ๒๖   ในการสอบสวนหรือดําเนินการประชุมไม่ ว่าของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ ต้องมีกรรมการหรืออนุกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง จึงเป็นองค์
ประชุม๑๐ 

ในการทําความเห็น ให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการหรืออนุกรรมการที่มาร่วม
ประชุมและมีสิทธิเข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
กรรมการหรืออนุกรรมการฝ่ายเสียงข้างน้อยจะทําความเห็นแย้งก็ได้ 

 
ข้อ ๒๗  ในการสอบสวนหากคณะอนุกรรมการเห็นว่า พยานหลักฐานที่ได้จากการ

สอบสวนเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้ว ให้คณะอนุกรรมการทําความเห็นเสนอคณะกรรมการ
จรรยาบรรณต่อไป 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการต้องประกอบด้วยสรุปคํากล่าวหา และคําแก้ข้อ
กล่าวหาข้อเท็จจริงจากการสอบสวน โดยแสดงเหตุผลและข้อเสนอในการลงโทษ หรือยกคํากล่าวหา 
โดยให้คณะอนุกรรมการที่ร่วมทําความเห็นลงลายมือชื่อไว้ 

 
ข้อ ๒๘  เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้รับความเห็นจากคณะอนุกรรมการแล้ว 

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยโดยเร็ว 
ให้นําความในวรรคสองของข้อ  ๒๗  มาบังคับใช้ กับการทําคํา วินิจฉัยของ

คณะกรรมการจรรยาบรรณด้วยโดยอนุโลมก็ได้ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

                                                 
๙ ข้อ ๒๓ วรรคสี่เพิ่มโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๒๑) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐ ข้อ ๒๖ วรรคหนึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๒๑) เรื่อง การ

พิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๙  ในวาระเริ่มแรก กรณีที่มีผู้แทนของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้ร่วม
พิจารณาเรื่องจรรยาบรรณ สอบสวน หรือหาข้อเท็จจริงใดกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่พิจารณา
จรรยาบรรณให้ถือว่า หากไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจรรยาบรรณสามารถนําข้อมูลของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานของหน่วยงานอื่น มาเป็นหลักฐานในการพิจารณา
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณได้ เว้นแต่กรณีที่ความเห็นของผู้แทนคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ขัดแย้งกับมติของหน่วยงานอื่นนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีผู้แทนของคณะกรรมการจรรยาบรรณเข้าร่วมพิจารณาเรื่อง
จรรยาบรรณ สอบสวน หรือหาข้อเท็จจริงใดกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่พิจารณาจรรยาบรรณ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการจรรยาบรรณที่จะพิจารณาผลการตัดสินของหน่วยงานอื่นนั้น 

 
ข้อ ๓๐  บรรดาเรื่องจรรยาบรรณที่ยังสอบสวนและพิจารณาไม่ถึงที่สุด ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการใด ๆ ที่ได้ทําไปแล้วก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เกษรี  ณรงค์เดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. แบบ จ.บ. ๑ แบบคํากล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 
๒. แบบ จ.บ. ๒ แบบคําแก้ข้อกล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 
๓. แบบ จ.บ. ๓ แบบคําคัดค้านคดีความผิดต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 
๔. แบบ จ.บ. ๔ หนังสือมอบอํานาจคดีความผิดต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๒๑) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 
๑) พ.ศ. ๒๕๕๔๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย์/ผูจ้ดัทํา 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
วิชพงษ์/ผู้ตรวจ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๖๔/๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 


