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ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับที่  ๑๙) 

เร่ือง  จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูซ่ึงข้ึนทะเบียน 

ไว กับสภาวิชาชีพบัญชี  เพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงาน 

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  หรือผูซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี  ใหถูกตองตามจรรยาบรรณ 

แหงวิชาชีพบัญชี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  (๔)  (๙)  และ  (๑๑)  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  

แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิชาชีพบัญชี  

จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๑๙)  เร่ือง  จรรยาบรรณ

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๕๓”   

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามเดือนนับแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“ผูประกอบวิชาชีพบัญชี”  หมายความวา  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานการทําบัญชี  ดานการสอบบัญชี  

ดานการบัญชีบริหาร  ดานการวางระบบบัญชี  ดานการบัญชีภาษีอากร  ดานการศึกษาและเทคโนโลยี

การบัญชี  และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนวิชาชีพบัญชี  รวมทั้ง 

ผูซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี  และใหหมายรวมถึงหัวหนาคณะบุคคลหรือหัวหนาสํานักงาน

หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  ตามมาตรา  ๑๑  ดวย 

“ผูซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี”  หมายความวา  ผูซ่ึงข้ึนทะเบียนเพื่อเปนผูทําบัญชี

ตามมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๔๔  หรือที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๙ 
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“ผูรับบริการ”  หมายความวา  ผูรับบริการ  ตามมาตรา  ๔๗  (๓)  ไดแก 
(๑) ผูวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชี  และ/หรือ 
(๒) สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  และบุคคลอื่นที่ใชผลงานของผูประกอบ  วิชาชีพบัญชี

ดวยความสุจริตและจําเปน   
“ผูที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให”  หมายความวา  ผูที่ผูประกอบวิชาชพีบัญชีปฏิบัติ

หนาที่ให  อันไดแก  ผูถือหุน  ผูเปนหุนสวน  บุคคลหรือนิติบุคคล  ตามมาตรา  ๔๗  (๔)  
“ความโปรงใส”  หมายความวา  ภาพลักษณที่แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎ  ระเบียบตาง ๆ   

และมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว  และไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ  
ซ่ึงสามารถติดตามตรวจสอบได   

“ความเปนอิสระ”  หมายความวา  การปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทําให
เกิดความสงสัยในความเปนกลางหรือความเที่ยงธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ความเปนอิสระนี้
จะตองเปนที่ประจักษ  เพื่อใหผลงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนที่เชื่อถือได   

“ความเที่ยงธรรม”  หมายความวา  การใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลําเอียง  
อคติ  ความขัดแยงทางผลประโยชน  และอิทธิพลของบุคคลอื่น 

“กรอบวิชาชีพบัญชี”  หมายความวา  หลักการ  มาตรฐาน  และแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี 
“ความซื่อสัตยสุจริต”  หมายความวา  การประพฤติอยางตรงไปตรงมา  จริงใจ  ซ่ือตรงตอวิชาชีพ  

ไมคดโกง  ไมหลอกลวง  ปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เปนจริงและเชื่อถือได  ไมอางหรือยินยอมใหบุคคลอื่น
อางวาไดปฏิบัติงานถาไมไดปฏิบัติงานจริง 

“ความรูความสามารถ”  หมายความวา  การใชความรูความสามารถ  ความชํานาญในการปฏิบัติ
วิชาชีพบัญชีดวยความเอาใจใสอยางเต็มความสามารถ  ความเพียรพยายาม  และความระมัดระวัง
รอบคอบเพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมั่นใจไดวามีผลงาน 
ทางวิชาชีพที่อยูบนพื้นฐานของกฎเกณฑ  มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  และวิชาการที่เกี่ยวของ 

“การรักษาความลับ”  หมายความวา  การไมนําขอมูลใด ๆ  ที่โดยปกติองคกรไมไดเปดเผย 
ตอสาธารณชนไปเปดเผย  หรือใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น  เวนแตในกรณีที่เปนการเปดเผย
ตามสิทธิหรือหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายหรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

“ความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพบัญชี”  หมายความวา   
(๑) การกระทําการใด ๆ  ที่เปนเหตุใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไดรับโทษการประพฤติผิด

จรรยาบรรณ  ตามมาตรา  ๔๙  โดยมีลักษณะการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
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 (ก) ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิไดปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ  
หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

 (ข) มีพฤติกรรมรับจางลงลายมือชื่อ  หรือยอมใหใชชื่อ  ทั้งที่ไมไดมีการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี 

 (ค) แสดงความเห็นตองบการเงินที่นําสงหนวยราชการหลายแหง  โดยงบการเงิน 
แตละชุดแสดงขอมูลตางกันโดยไมมีเหตุผลสมควร 

 (ง) แจงขอความหรือจัดทํารวมถึงการใชพยานหลักฐานอันเปนเท็จ  หรือรูอยูวาเปน
พยานหลักฐานอันเปนเท็จไมวาจะจัดทําโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

 (จ) แนะนําใหผูรับบริการเสียภาษีอากรไมถูกตองตามกฎหมาย  โดยทุจริตหรือมีเจตนา
หลีกเลี่ยงภาษีอากร 

 (ฉ) มีพฤติกรรมอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  กําหนดวาเปนพฤติกรรม
อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพบัญชี   

(๒) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบัญชี   จากหนวยงานราชการ 
หรือสถาบันวิชาชีพอื่นที่ควบคุมและหรือกํากับดูแล  เนื่องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระสําคัญ 

ขอ ๔ ภายใตบังคับในหมวด  ๒  ถึงหมวด  ๗  ของขอบังคับนี้  ที่กําหนดใหผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติ  หรืองดเวนการปฏิบัติใด ๆ  ใหหมายความรวมถึง  การกระทําของบุคคลอื่น  ผูซ่ึง 

(๑) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู  หรือ 
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมใหอางชื่อ 
ในการปฏิบัติ  หรืองดเวนการปฏิบัติใด ๆ  ซ่ึงจะทําใหเกิดการฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตาม

ขอบังคับฉบับนี้  เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบดวย   
ขอ ๕ ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชี  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๖ จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  นอกจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้   
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
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เพื่อใหกระบวนการบังคับใชจรรยาบรรณดําเนินโดยสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม  นายกสภา
วิชาชีพบัญชี  โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจออกขอกําหนดใด ๆ  เกี่ยวกับ
การดังกลาว 

ขอกําหนดนั้น  ตองอยูภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และเมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จึงใชบังคับได 

ขอ ๗ ในกรณีที่มีปญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีเปนผูวินิจฉัย  และถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนที่สุด 

หมวด  ๒ 
ความโปรงใส  ความเปนอิสระ  ความเที่ยงธรรม  และความซื่อสัตยสุจริต 

 

 

ขอ ๘ ความโปรงใส 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส   
ขอ ๙ ความเปนอิสระ   
(๑) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใช ดุลยพินิจและปฏิบั ติงานอย าง เปนอิสระภายใต 

กรอบวิชาชีพบัญชี 
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานที่ตนขาดความเปนอิสระภายใตกรอบวิชาชีพบัญชี 
ขอ ๑๐ ความเที่ยงธรรม  
(๑) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม  ซ่ือตรงตอวิชาชีพ  และตอง 

ไมมีสวนไดเสียในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ  นอกจากคาตอบแทนที่ไดรับจากการประกอบวิชาชีพนั้น 
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจบนหลักฐานที่เชื่อถือไดโดยปราศจากความมีอคติ

และความลําเอียง 
(๓) ผูประกอบวิชาชีพบัญชตีองใชดุลยพินิจอยางเที่ยงธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธหรือ  

สถานการณใด ๆ  ที่อาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมสามารถปฏิบัติงานไดโดยโปรงใส  อิสระ   
และซ่ือสัตยสุจริต 

ขอ ๑๑ ความซื่อสัตยสุจริต 
(๑) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงาน  อยางตรงไปตรงมา  จริงใจ  ซ่ือตรงตอวิชาชีพ   

ไมคดโกง  ไมหลอกลวง   
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(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เปนจริง  
(๓) ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ตองไมอางหรือยินยอมใหบุคคลอื่นอางวาไดปฏิบัติงาน 

โดยที่ไมไดมีการปฏิบัติงานจริง 

หมวด  ๓ 
ความรู  ความสามารถ  และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 

 

ขอ ๑๒ ความรู  ความสามารถ   
(๑) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ  วิธีปฏิบัติ  กฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ  ความชํานาญและประสบการณทางวิชาชีพดวยความมีสติ  เอาใจใสอยางเต็มความสามารถ  
และระมัดระวังรอบคอบ 

(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพ  โดยมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จได 

(๓) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพ  ดวยความมุงมั่นและขยันหมั่นเพียร 
(๔) ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ตองศึกษาหาความรูและความชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติม 

อยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหทันสมัยอยูเสมอ   
ขอ ๑๓ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
(๑) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 

และมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ   และดวย 

ความชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 
การรักษาความลับ 

 

 

ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลที่เปนความลับขององคกร  ที่ตนไดมาจาก
การปฏิบัติงานวิชาชีพ  และความสัมพันธในทางธุรกิจ  รวมทั้งความลับขององคกรที่ตนสังกัด   
ไปเปดเผยตอบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ  โดยไมไดรับอนุญาตจากองคกร  เวนแตในกรณี 
ที่เปนการเปดเผยตามสิทธิหรือหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย  หรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี 



 หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลที่เปนความลับขององคกรที่ตนไดมาจากการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ  และความสัมพันธในทางธุรกิจ  รวมทั้งความลับขององคกรที่ตนสังกัด  ไปใชเพื่อ

ประโยชนของตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

หมวด  ๕ 

ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 
 

 

ขอ ๑๖ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีตอผูรับบริการ   

ขอ ๑๗ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี  เพื่อใหเกิดความ

นาเชื่อถือและมีประโยชนตอผูรับบริการ 

หมวด  ๖ 

ความรับผิดชอบตอผูถือหุน  ผูเปนหุนสวน  บุคคลหรือนิติบุคคล 

ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาทีใ่ห 
 

 

ขอ ๑๘ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคกรที่ตนสังกัด 

ขอ ๑๙ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต  อุทิศตน  ทุมเท  

ดูแลทรัพยสินขององคกรที่ตนสังกัด   

ขอ ๒๐ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชเวลา  และทรัพยสินขององคกรที่ตนสังกัดใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  ไมนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลที่สามทั้งทางตรงและทางออม 

ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ตองเปดเผยความสัมพันธกับองคกร  สถาบัน  ธุรกิจภายนอก  

หรือความสัมพันธทางเครือญาติ  เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   

ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ตองไมกระทําการใด ๆ  ที่สงผลกระทบตอชื่อเสียง  และการ

ดําเนินการขององคกรที่ตนสังกัด 

ขอ ๒๓ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ  มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดตอองคกรที่ตนสังกัด  รวมถึงนายจาง  (ผูถือหุน  ผูเปนหุนสวน  เจาของ)   

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 



 หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

หมวด  ๗ 
ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพ  และจรรยาบรรณทั่วไป 

 

 

ขอ ๒๔ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมแยงงานวิชาชีพบัญชีจากผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ดานเดียวกันรายอื่น 

ขอ ๒๕ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกวาที่รับมอบหมายจาก  
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่น   

ขอ ๒๖ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมใหขอมูลเกี่ยวกับงานของตนเกินความเปนจริง   
ไมโออวด  หรือเปรียบเทียบตนหรือองคกรที่ตนสังกัดอยูกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกันรายอื่น  
หรือองคกรที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกันรายอื่นสังกัดอยู 

ขอ ๒๗ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนใด ๆ   
เพื่อเปนการจูงใจใหบุคคลอื่นแนะนําหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาใหตน 

ขอ ๒๘ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเรียกหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนจากบุคคลใด 
เมื่อบุคคลนั้นไดรับงานจากการแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะที่เปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ขององคกรนั้น   

ขอ ๒๙ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนในการ
ใหบริการวิชาชีพบัญชีโดยมิไดคํานึงถึงลักษณะ  ความเส่ียง  ความซับซอนและปริมาณของงาน 
ที่ตนใหบริการหรือมีสวนรวมในการใหบริการวิชาชีพบัญชี 

ขอ ๓๐ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร  สํานึกในหนาที่  
และไมปฏิบัติตนในลักษณะที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพบัญชี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ 


