
ค าน า 
 
  ตามท่ี สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึงเป็นกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เพื่อให้ผลงานของผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ และผูใ้ชบ้ริการให้ความเช่ือมัน่ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตามขอ้บงัคบั
จรรยาบรรณน้ี หมายความว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการท าบญัชี  การสอบบญัชี  และผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี
ดา้นอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นวิชาชีพบญัชี  รวมทั้งผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี และ
ให้หมายรวมถึงหวัหน้าคณะบุคคล หรือหวัหนา้ส านกังาน หรือผูมี้อ านาจกระท าแทนนิติบุคคลตามมาตรา 11 
แห่งพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดว้ย  

 ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตามขอ้บงัคบัจรรยาบรรณ มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัจรรยาบรรณ
ตามท่ีได้กล่าวขา้งตน้ทุกขอ้ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีผูใ้ดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัใดของขอ้บงัคบั
จรรยาบรรณท่ีออกมาน้ี ให้ถือว่าผู ้นั้ นประพฤติผิดจรรยาบรรณ การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
จรรยาบรรณโดยผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ให้รวมถึงกรณีท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีรับรู้ หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืน
อา้งช่ือปฏิบติั หรือปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบัจรรยาบรรณ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีหรือบุคคลท่ีสาม 

 ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี เร่ือง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น
ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณฉบบัแรกท่ีออกตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพื่อให้การปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณส าหรับผูส้อบบญัชี  เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  ตลอดจนช่วยให้เกิดความสะดวก
ในการศึกษาและใช้อา้งอิงในการปฏิบติังาน  สภาวิชาชีพบญัชี โดยคณะอนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ จึง
เห็นสมควรให้มีการจดัพิมพค์  าช้ีแจงขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี  เร่ืองจรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ส าหรับผูส้อบบญัชีเล่มน้ีข้ึน   
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๓    ข้อบังคับสภาวชิาชีพบัญชี เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 
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๑  

 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ตามข้อบังคับสภาวชิาชีพบัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 
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ความโปร่งใส  ความเป็นอสิระ  ความเทีย่งธรรม  และความซ่ือสัตย์สุจริต 
ความรู้  ความสามารถ  และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
การรักษาความลบั 
ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ 
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้เป็นหุ้นส่วน  บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ
หน้าทีใ่ห้ 
ความรับผดิชอบต่อเพือ่นร่วมวชิาชีพ  และจรรยาบรรณทัว่ไป 
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๒  

 

วตัถุประสงค์ โครงสร้าง และหลกัการพืน้ฐานของจรรยาบรรณ 
 

๑.   ค าน า 
การก าหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพบญัชี ซ่ึงถือเป็นกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบติัของผู ้

ประกอบวชิาชีพบญัชี  มีความจ าเป็นส าหรับวิชาชีพบญัชี  ในการก าหนดแนวทางและขั้นตอนของจรรยาบรรณ  
จ าเป็นตอ้งพิจารณาจากโครงสร้างหรือองคป์ระกอบของจรรยาบรรณตามหลกัสากลทัว่ไป  ในส่วนน้ีจะอธิบาย
ถึงวตัถุประสงคข์องจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี โครงสร้างของจรรยาบรรณและหลกัการพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณอนัเป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ขององคป์ระกอบอ่ืนๆ 

๒.   วตัถุประสงค์ของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดความประพฤติและวิธีปฏิบติังาน

ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีตอ้งยดึถือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ารงไว ้ซ่ึง 
 ความเช่ือมัน่จากผูรั้บบริการ 
 ความเช่ือถือไดใ้นผลงาน 
 ความเป็นมืออาชีพ 
 คุณภาพของงานบริการ 
กฎหมายเป็นบทบงัคับท่ีบุคคลในสังคมทุกคนต้องถือปฏิบติั ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

นอกจากตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบญัญติัเป็นการทัว่ไปแล้ว ยงัตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี ซ่ึงเป็นบทบญัญติัเฉพาะของวชิาชีพ โดยเป็นกฎเกณฑท่ี์สูงกวา่กฎหมาย 

๓. โครงสร้างจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี  
โครงสร้างจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ประกอบดว้ย 
๑. หลกัการพื้นฐาน เป็นแนวคิดหรือหลกัการส าคญัของจรรยาบรรณ 
๒. ขอ้บงัคบัรายขอ้ เป็นบทบญัญติัท่ีก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีเป็น 

ขอ้ ๆ ตามหลกัการพื้นฐาน 
๓. ค าช้ีแจง  เป็นค าอธิบายหลกัการพื้นฐานและขอ้บงัคบัแต่ละขอ้ใหช้ดัเจนใน 

รายละเอียดรวมทั้งการยกตวัอยา่งประกอบในบางกรณี 
ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี ๑๙) เร่ือง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ.

๒๕๕๓ ก าหนดตามโครงสร้างจรรยาบรรณ ประกอบดว้ยหลกัการพื้นฐานและขอ้บงัคบัรายขอ้ นอกจากน้ียงัมี
ค าช้ีแจง ตามเอกสารฉบบัน้ี 



๓  

 

๔. หลกัการพืน้ฐานของจรรยาบรรณ 
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ คือ แนวคิดหรือหลกัการส าคญัของจรรยาบรรณ   ส าหรับ

วิชาชีพบญัชีของประเทศไทย หลกัการพื้นฐานดงักล่าวแบ่งออกเป็นหัวขอ้ต่าง ๆ แสดงภายใตห้มวดท่ี ๒ ถึง 
หมวดท่ี ๗ ในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๓  ดงัน้ี 

หมวดท่ี ๒  ความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  ความเท่ียงธรรม  และ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
หมวดท่ี  ๓  ความรู้ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบติังาน 
หมวดท่ี  ๔  การรักษาความลบั 
หมวดท่ี  ๕  ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ     
หมวดท่ี  ๖  ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพ 

 บญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให ้  
หมวดท่ี  ๗  ความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป 
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพแต่ละหัวข้อท่ีกล่าวไวใ้นหมวดท่ี ๒ ถึง หมวดท่ี ๖  

ก าหนดข้ึนตามมาตรา ๔๗ แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงก าหนดให้อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย
เร่ืองดงักล่าว  ส่วนในหมวดท่ี ๗ นั้น ไดก้ าหนดข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สหพนัธ์นกับญัชีนานาชาติ (IFAC)  

๕. ค าอธิบายหลกัการพืน้ฐาน 
ค าอธิบายหลกัการพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย แยกตามหมวดต่าง ๆ มี  

ดงัน้ีคือ 

หมวดที ่๒   ความโปร่งใส  ความเป็นอสิระ  ความเทีย่งธรรม  และ ความซ่ือสัตย์สุจริต 
“ความโปร่งใส” หมายความวา่ ภาพลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติังานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ 

และมาตรฐานวชิาชีพท่ีก าหนดไว ้และไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงสามารถ
ติดตามตรวจสอบได ้

“ความเป็นอิสระ” หมายความวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีท าให้เกิด
ความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเท่ียงธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ความเป็นอิสระน้ีจะตอ้งเป็นท่ี
ประจกัษ ์เพื่อใหผ้ลงานของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีเป็นท่ีเช่ือถือได ้

“ความเท่ียงธรรม” หมายความวา่ การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพโดยปราศจากความล าเอียง 
อคติ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอ่ืน 



๔  

 

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี อาจประสบกบัเหตุการณ์ท่ีจะท าให้ขาดความเท่ียงธรรม  การท่ีจะแจกแจงทุกเหตุการณ์
ดงักล่าวให้ชดัเจนย่อมเป็นไปไม่ได ้ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตอ้งไม่ให้บริการวิชาชีพ  หากพบว่ามีเหตุการณ์
หรือความสัมพนัธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความล าเอียง หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อการตดัสินใจทางวชิาชีพบญัชี  

“ความซ่ือสัตยสุ์จริต” หมายความวา่ การประพฤติอยา่งตรงไปตรงมา จริงใจ ซ่ือตรงต่อวิชาชีพไม่
คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบติังานบนหลกัฐานท่ีเป็นจริงและเช่ือถือได ้ไม่อา้งหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอา้งวา่ได้
ปฏิบติังานถา้ไม่ไดป้ฏิบติังานจริง 

ความซ่ือสัตยสุ์จริตน้ียงัรวมถึง ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัรายงาน แบบแสดง
รายการ  การส่ือสาร  หรือขอ้มูลอ่ืน  โดยท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีเช่ือวา่ขอ้มูลเหล่านั้น 

๑. เป็นขอ้มูลท่ีผดิจากความจริงอยา่งเป็นสาระส าคญั หรือ ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ  
๒. เป็นรายงานหรือขอ้มูลท่ีจดัท าข้ึนโดยไม่ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ 
๓. ไดล้ะเวน้หรือปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งมีอยู่ในรายงาน ซ่ึงการละเวน้หรือปิดบงัน้ีก่อให้เกิด

ความเขา้ใจผดิ 
เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีรู้ว่า ตนเก่ียวข้องกับข้อมูลเหล่านั้น  ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีต้อง

ด าเนินการเพื่อยติุการเก่ียวขอ้งนั้น 
ในกรณีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบติัทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กรณีดงักล่าว ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีก็อาจพน้จากการถูกกล่าวหาตามท่ีกล่าวมาในวรรคขา้งตน้ได ้

หมวดที ่ ๓   ความรู้ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบติั

วิชาชีพบญัชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมดัระวงัรอบคอบ
เพื่อท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมัน่ใจได้ว่ามีผลงานทางวิชาชีพท่ีอยู่บน
พื้นฐานของกฎเกณฑ ์มาตรฐานในการปฏิบติังาน และมาตรฐานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัการพื้นฐานในเร่ือง ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงัรอบคอบก าหนดให้ผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีตอ้งมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

๑. มีความรู้และทกัษะทางวิชาชีพให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ หรือ 
ผูว้่าจา้งวา่จะไดรั้บบริการทางวิชาชีพบญัชีตามความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการตามท่ีก าหนด
โดยวชิาชีพบญัชี 

๒. ปฏิบติังานด้วยความมุ่งมัน่ ขยนัหมัน่เพียร และระมดัระวงัรอบคอบ ตามวิธีปฏิบติั และ
มาตรฐานแห่งวชิาชีพในการใหบ้ริการทางวชิาชีพบญัชี 



๕  

 

การบริการทางวิชาชีพบญัชีโดยใช้ความรู้ความสามารถตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประยุกต์ใช้
ความรู้และทกัษะในการใหบ้ริการ 

ความรู้ ความสามารถทางวชิาชีพบญัชี แยกเป็น ๒ ส่วนได ้ ดงัน้ี 
๑. การบรรลุถึงระดบั ความรู้ ความสามารถ ตามท่ีก าหนดโดยองคก์รวชิาชีพบญัชี 
๒. การรักษาระดบั ความรู้ ความสามารถ ตามท่ีก าหนดโดยองคก์รวชิาชีพบญัชี 
การรักษาระดบั ความรู้ ความสามารถ ตามท่ีก าหนดโดยองคก์รวชิาชีพบญัชี หมายถึง การรับรู้และ

มีความเขา้ใจ วธีิปฏิบติั การพฒันาของวชิาชีพบญัชี และการพฒันาทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง การพฒันา
ทางวชิาชีพบญัชีอยา่งต่อเน่ือง ท าใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งพฒันาและรักษาความสามารถในการให้บริการ
ท่ีตรงตามความตอ้งการในสภาพแวดลอ้มของวชิาชีพบญัชี 

ความรู้ ความสามารถน้ี ครอบคลุมถึง การท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตอ้งให้ความมัน่ใจว่า ผูช่้วยผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของตน ไดรั้บการฝึกอบรมและการก ากบัดูแลท่ีเพียงพอ 

การปฏิบติังานอย่างมุ่งมัน่ ขยนัหมัน่เพียร และระมดัระวงัรอบคอบ หมายถึง การปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ ครบถว้น และทนัต่อเวลา 

ในโอกาสท่ีเหมาะสม ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งเปิดเผยขอ้จ ากดัในการปฏิบติังานให้บริการทาง
วชิาชีพบญัชีใหลู้กคา้ นายจา้ง หรือ บุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูรั้บบริการทางวชิาชีพ 

หมวดที ่ ๔   การรักษาความลบั 
“การรักษาความลบั” หมายความว่า การไม่น าขอ้มูลใด ๆ ท่ีโดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผย หรือใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอ่ืน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยตามสิทธิ 
หรือ หนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย หรือ ในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

หลกัการรักษาความลบั ไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีวา่ตอ้ง 
ไม่ด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี 

๑. เปิดเผยขอ้มูลใดๆท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ นอกส านกังาน หรือนอกองค์กรท่ีว่าจา้ง โดยเป็น
ขอ้มูลท่ีตนไดม้าจากความสัมพนัธ์ทางวิชาชีพบญัชี หรือทางธุรกิจ โดยไม่ไดรั้บการอนุมติั
อย่างเหมาะสม หรือ จากผูมี้อ  านาจให้การอนุมติัได้ เวน้แต่ เป็นการเปิดเผยท่ีผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีมีสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพบญัชี หรือ เป็นหน้าท่ีท่ีตอ้งเปิดเผย 
และ  

๒. ใช้ข้อมูลท่ีเป็นความลับ ซ่ึงได้มาจากความสัมพนัธ์ทางวิชาชีพบัญชี หรือทางธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือ บุคคลอ่ืน 



๖  

 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตอ้งรักษาความลบัโดยระวงัไม่ให้พลั้งเผลอ ในทุกสภาวะแวดลอ้มทาง
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลท่ีเป็นผูร่้วมงานทางธุรกิจท่ีใกล้ชิด หรือต่อผูใ้กล้ชิด หรือ สมาชิกใน
ครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิ้ด  

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตอ้งรักษาความลบัของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเปิดเผยโดยผูท่ี้มีโอกาสเป็น
ผูรั้บบริการ หรือผูว้า่จา้ง 

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งรักษาความลบัของขอ้มูลภายในส านกังาน หรือองคก์รของผูว้า่จา้งให้
เป็นความลบั 

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งด าเนินการใหม้ัน่ใจวา่ ผูช่้วยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแล รวมทั้งบุคคล
ท่ีตนไดข้อค าแนะน าและช่วยเหลือทางวชิาชีพไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการรักษาความลบั 

การปฏิบติัตามหลกัการรักษาความลบั ยงัคงตอ้งถือปฏิบติัแมว้า่ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชี และลูกคา้ หรือ ผูว้่าจา้งไดส้ิ้นสุดลงแลว้ก็ตาม เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไดเ้ปล่ียนการจา้งงาน
หรือไดรั้บลูกคา้รายใหม่ แมว้า่จะสามารถน าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได ้แต่ตอ้งไม่ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เป็นความลบัซ่ึงไดจ้ากความสัมพนัธ์ทางวชิาชีพบญัชี หรือ ทางธุรกิจนั้น 

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั หรือ ถือวา่การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
เป็นการเหมาะสมในกรณีดงัต่อไปน้ี 

๑. การเปิดเผยเป็นส่ิงท่ีกฎหมายอนุญาต และไดรั้บการอนุมติัจากลูกคา้ หรือ ผูว้า่จา้ง 
๒. การเปิดเผยเป็นส่ิงท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ระท าได ้ตวัอยา่ง เช่น 

๑) การผลิตเอกสาร หรือ การจดัหาหลกัฐานในการด าเนินการทางกฎหมาย หรือ 
๒) การเปิดเผยต่อหน่วยราชการท่ีเหมาะสม เพื่อความกระจ่างเก่ียวกบัการละเมิดกฎหมาย 

และ 
๓) เป็นหนา้ท่ี หรือ สิทธิทางวชิาชีพ ท่ีกฎหมายไม่มีขอ้หา้มในกรณีต่อไปน้ี 

(๑) เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ของสมาชิกองค์กร หรือ 
สถาบนัทางวชิาชีพ หรือโดยหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล 

(๒) เพื่อสนองตอบการสอบถาม หรือ การไต่สวนโดยองค์กรในฐานะเป็นสมาชิก
องคก์รนั้น หรือ โดยหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล 

(๓) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของวิชาชีพ หรือ ผูป้ระกอบวิชาชีพในกระบวนการทาง
กฎหมาย หรือ  

(๔) เพื่อเป็นการปฏิบติัตาม มาตรฐานวชิาการ และ ขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณ 
ส าหรับปัจจยัส าคญัเพื่อการพิจารณาตดัสินใจในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั ประกอบดว้ย 



๗  

 

๑. ถึงแมว้่าลูกคา้ หรือ ผูว้่าจา้ง ยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลแลว้ก็ตาม ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตอ้ง
ค านึงว่าผลประโยชน์ของทุกฝ่ายซ่ึงรวมทั้ง บุคคลท่ีสามท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ มีผลเสียหาย
หรือไม ่

๒. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจะตอ้งพิจารณาว่า มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถ้วน และสามารถ
แสดงหลกัฐานพิสูจน์ไดห้รือไม่ ในกรณีท่ีอยู่ในสถานการณ์ซ่ึงไม่สามารถมีหลกัฐานท่ีเป็น
จริง สนบัสนุน หรือขอ้มูลไม่สมบูรณ์ หรือขอ้สรุปท่ีไม่สามารถแสดงหลกัฐานสนบัสนุนได ้
ควรใชดุ้ลยพินิจทางวชิาชีพในการตดัสินใจวา่ จะใชก้ารเปิดเผย ประเภทใดจึงจะเหมาะสม 

๓. การส่ือสารท่ีคาดหวงัควรเป็นประเภทใด และควรส่ือสารถึงใคร 
๔. บุคคลผูรั้บขอ้มูลการส่ือสารเป็นบุคคลท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

หมวดที ่ ๕    ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ  
(ดูค าอธิบายในหมวดที ่๗) 

หมวดที ่ ๖     ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลทีผู้่ประกอบวชิาชีพ  บัญชี  
        ปฏิบัติหน้าทีใ่ห้   

(ดูค าอธิบายในหมวดที ่๗) 
หมวดที ่ ๗    ความรับผดิชอบต่อเพือ่นร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป 

เพื่อให้จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณของ พ.ร.บ.วิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลกัการพื้นฐานจรรยาบรรณตามหลกัสากลทัว่ไป ท าให้ตอ้งก าหนดหลกัการ
พื้นฐานจรรยาบรรณเก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตามท่ีแสดงในหมวดท่ี ๕  ๖ และ ๗ 
เน้ือหาของหลกัการพื้นฐานในหมวดท่ี ๕  ๖ และ ๗ ซ่ึงคลา้ยกบัเน้ือหาของหลกัการพื้นฐานของ IFAC เร่ือง 
“พฤติกรรมทางวิชาชีพ” (Professional Behavior) ไดก้ าหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ต่อบุคคลต่างๆ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมวดท่ี ๕  ๖ และ ๗) โดยจะตอ้งปฏิบติังานและปฏิบติัตนใน
แนวทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้และองคก์รท่ีตนสังกดั รวมถึงนายจา้งของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
นอกจากน้ี ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชียงัมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัตนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมวชิาชีพตลอดจนหลีกเล่ียงการปฏิบติัใดๆ ท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติ
ศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 

หลกัการพื้นฐานเร่ือง “พฤติกรรมทางวิชาชีพ” ตามท่ีก าหนดโดย IFAC นั้น เป็นหลกัการท่ีมี
จุดมุ่งหมายต้องการให้ ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี มีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้อง และละเวน้การกระท าท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี รู้ หรือควรจะรู้ว่าจะท าให้เกิดการเส่ือมเสียความ
น่าเช่ือถือต่อวิชาชีพ การกระท าท่ีควรละเวน้น้ีรวมถึงการกระท าใดๆ ท่ีบุคคลท่ีสามผูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีมีเหตุมีผล



๘  

 

ใชดุ้ลยพินิจ โดยให้น ้ าหนกัความจริงทุก ๆ เร่ืองภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีสามารถหา
ขอ้มูลไดใ้นเวลานั้น น่าจะสรุปวา่มีผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียงของวชิาชีพบญัชี 

ในการน าการตลาดมาใช ้เพื่อส่งเสริมตนเอง และงานทางวิชาชีพ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตอ้งไม่
ท าให้วิชาชีพบญัชีเส่ือมเสีย และตอ้งด าเนินการดว้ยความซ่ือสัตย ์และยึดถือความเป็นจริงโดยไม่กระท าการ 
ดงัต่อไปน้ี 

๑. การโออ้วดเกินความเป็นจริง ส าหรับบริการทางวิชาชีพบญัชีท่ีตนไดป้ฏิบติัรวมถึงคุณสมบติั 
ของตนเอง หรือ ประสบการณ์ท่ีตนมี หรือ 

๒. การอา้งอิงโดยใชถ้อ้ยค าดูหม่ิน หรือ แสดงการเปรียบเทียบงานของตนเหนือผูอ่ื้น 
จากหลกัการพื้นฐานท่ีกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดน้ี  ได้ถูกน าไปใช้เป็นหลักการในการจดัท าเป็น

ขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี(ฉบบัท่ี ๑๙) เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙  

 

ค าช้ีแจงข้อบังคับจรรยาบรรณส าหรับผู้สอบบัญชี 
 

๑. ค าน า 
ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  เป็นบทบญัญติัท่ีก าหนดส่ิงท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ

บญัชีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ โดยก าหนดข้ึนเป็นข้อ ๆ ตามหลักการพื้นฐานท่ีได้อธิบายไวใ้นส่วนท่ีแล้ว 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีชดัเจน  ในส่วนน้ี จะเป็นการช้ีแจงและอธิบายถึงขอ้บงัคบัดงักล่าว ซ่ึงใชส้ าหรับผูส้อบ
บญัชี โดยเรียงตามล าดบัของหมวดและขอ้บงัคบัแต่ละขอ้  อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากในการปฏิบติัวิชาชีพของผูส้อบ
บญัชี อาจตอ้งประสบกบัลกัษณะงานและสถานการณ์ท่ีมีความแตกต่างกนัไป  จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะจดัท าค า
ช้ีแจงให้สามารถครอบคลุมทุกประเด็นได ้ ดงันั้นนอกจากเอกสารค าช้ีแจงขอ้บงัคบัจรรยาบรรณฉบบัน้ีแลว้ใน
เอกสารค าช้ีแจงข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงจัดท าโดยสภาวิชาชีพบัญชีได้น าคู่มือประมวล
จรรยาบรรณ ท่ีก าหนดโดยสหพนัธ์นกับญัชีนานาชาติ (IFAC) มาขยายความค าช้ีแจงเพิ่มเติม โดยแสดงตวัอยา่ง
การประยุกตใ์ชห้ลกัการพื้นฐานจรรยาบรรณภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถศึกษาเพิ่มเติม 
และน าไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมต่อไป 

๒. ค าช้ีแจงข้อบังคับจรรยาบรรณ 
ข้อ ๑ ถึง ๕ ว่าด้วยเร่ือง  

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วชิาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓ 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามเดือนนับแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้
“ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี” หมายความว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีดา้นการท าบญัชี ดา้นการสอบ

บญัชีดา้นการบญัชีบริหาร ดา้นการวางระบบบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บญัชี และบริการเก่ียวกับการบญัชีด้านอ่ืนตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นวิชาชีพบญัชี รวมทั้ งผูซ่ึ้งข้ึน
ทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี และให้หมายรวมถึงหัวหน้าคณะบุคคลหรือหัวหน้าส านกังานหรือผูมี้อ  านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ดว้ย  

“ผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนเพื่อเป็นผูท้  าบญัชี ตาม
มาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรือท่ีจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ 

“ผูรั้บบริการ” หมายความวา่ ผูรั้บบริการ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ไดแ้ก่ 
(๑)  ผูว้า่จา้งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี และ/หรือ 



๑๐  

 

(๒)  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และบุคคลอ่ืนท่ีใช้ผลงานของผูป้ระกอบ วิชาชีพ
บญัชีดว้ยความสุจริตและจ าเป็น 

“ผูท่ี้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหน้าท่ีให้” หมายความว่า ผูท่ี้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติั
หนา้ท่ีให ้อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔) 

“ความโปร่งใส” หมายความวา่ ภาพลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติังานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ 
และมาตรฐานวิชาชีพท่ีก าหนดไว ้และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึง
สามารถติดตามตรวจสอบได ้

“ความเป็นอิสระ” หมายความวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีท าให้เกิด
ความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเท่ียงธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  ความเป็นอิสระน้ี จะตอ้งเป็นท่ี
ประจกัษ ์เพื่อใหผ้ลงานของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีเป็นท่ีเช่ือถือได ้

“ความเท่ียงธรรม” หมายความวา่ การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพโดยปราศจากความล าเอียง 
อคติ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอ่ืน 

“กรอบวชิาชีพบญัชี” หมายความวา่ หลกัการ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัของวชิาชีพบญัชี 
“ความซ่ือสัตยสุ์จริต” หมายความวา่ การประพฤติอยา่งตรงไปตรงมา จริงใจ ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ไม่

คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบติังานบนหลกัฐานท่ีเป็นจริงและเช่ือถือได ้ไม่อา้งหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอา้งวา่ได้
ปฏิบติังานถา้ไม่ไดป้ฏิบติังานจริง 

“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบติั
วิชาชีพบญัชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมดัระวงัรอบคอบ
เพื่อท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมัน่ใจได้ว่ามีผลงานทางวิชาชีพท่ีอยู่บน
พื้นฐานของกฎเกณฑ ์มาตรฐานในการปฏิบติังาน และวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

“การรักษาความลบั” หมายความว่า การไม่น าขอ้มูลใด ๆ ท่ีโดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปเปิดเผย หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยตามสิทธิ
หรือหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

“ความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี” หมายความวา่ 
(๑) การกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นเหตุให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีต้องได้รับโทษการประพฤติผิด

จรรยาบรรณ  
ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลกัษณะการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) ลงลายมือช่ือแสดงความเห็นในการสอบบญัชีโดยมิไดป้ฏิบติังานตรวจสอบใด ๆ หรือ
ควบคุมการสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี 



๑๑  

 

(ข) มีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือช่ือ หรือยอมให้ใช้ช่ือ ทั้ งท่ีไม่ได้มีการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีหรือมาตรฐานการบญัชี 

(ค) แสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีน าส่งหน่วยราชการหลายแห่ง โดยงบการเงินแต่ละชุด
แสดงขอ้มูลต่างกนัโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

(ง) แจ้งข้อความหรือจัดท ารวมถึงการใช้พยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่ว่าเป็น
พยานหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ไม่วา่จะจดัท าโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

(จ) แนะน าให้ผูรั้บบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือมีเจตนา
หลีกเล่ียงภาษีอากร 

(ฉ) มีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี ก าหนดว่าเป็นพฤติกรรมอนั
น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี 

(๒) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบญัชี จากหน่วยงานราชการหรือสถาบนั
วชิาชีพอ่ืนท่ีควบคุมและหรือก ากบัดูแล เน่ืองจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีในสาระส าคญั 

ข้อ ๔  ภายใต้บังคับในหมวด ๒ ถึงหมวด ๗ ของข้อบังคับนี ้ทีก่ าหนดให้ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีต้อง 
ปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ให้หมายความรวมถึง การกระท าของบุคคลอืน่ ผู้ซ่ึง 

(๑)  ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีรับรู้ หรือ 
(๒)  ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชียนิยอมใหอ้า้งช่ือ 
ในการปฏิบติั หรืองดเวน้การปฏิบติัใด ๆ ซ่ึงจะท าให้เกิดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั

ฉบบัน้ี เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

ข้อ ๕  ให้นายกสภาวชิาชีพบัญชี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี ้
หมวด ๑    บททัว่ไป 

ขอ้ ๖   จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี เป็นขอ้บงัคบัของสภาวชิาชีพบญัชี ก าหนดข้ึนภายใตก้รอบ 
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ วรรคจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นข้อบงัคบัน้ี ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เพื่อให้กระบวนการบงัคบัใช้จรรยาบรรณด าเนินโดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม นายกสภา
วิชาชีพบญัชี โดยการอนุมติัของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี มีอ านาจออกขอ้ก าหนดใดๆ เก่ียวกับการ
ดงักล่าว 



๑๒  

 

ขอ้ ๗ ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี
เป็นผูว้นิิจฉยั และถือวา่ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี เป็นท่ีสุด 

หมวด  ๒    ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเทีย่งธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต 
ข้อ ๘ ความโปร่งใส 

ข้อบังคับ  ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 
ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส ไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงหรือบิดเบือน 

ความจริงอนัเป็นสาระส าคัญ โดยจะต้องมีความมั่นใจว่าข้อมูลท่ีน ามาใช้ถูกต้อง
ครบถว้นเพียงพอ เป็นปัจจุบนั และสะทอ้นให้เห็นภาพท่ีแทจ้ริง เพื่อให้ผลงานมีความ
ถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้  ผูส้อบบัญชีควรมีการจัดวาง
มาตรการท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของตนเอง  เช่น การสอบทานความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของผูช่้วยผูส้อบบญัชี หรือการจดัให้มีผูส้อบบญัชีอ่ืนในองคก์รเดียวกนั
สอบทานผลงานของตนเอง เป็นตน้ เพื่อท่ีจะให้งานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีท่ีลง
ลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินนั้ นได้รับความน่าเช่ือถือจาก
บุคคลภายนอกมากข้ึน   

ผูส้อบบญัชีจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นรายงาน เม่ือพบวา่ขอ้มูลและหลกัฐาน
ของกิจการท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานสอบบญัชีไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่
เป็นปัจจุบนั หรือไม่สะทอ้นภาพท่ีเป็นจริง  

เม่ือมีผูเ้ก่ียวข้องท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบติังานสอบบญัชีสอบถาม
ขอ้มูลเก่ียวกบัการสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีจะตอ้งช้ีแจงเพื่อแกข้อ้สงสัยหรือประเด็น
ต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจแก่ผูถ้ามอย่างเพียงพอ และให้เกิดความสะดวกในการ
สอบถาม เช่น การถามตอบผา่นอีเมล์ เวบ็ไซต ์หรือการตอบในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดย
ในการตอบจะตอ้งระมดัระวงั ให้ค  าตอบเท่าท่ีจ  าเป็นและเหมาะสม อยา่ให้เกินกว่าท่ี
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนดไว ้

ข้อ ๙   ความเป็นอสิระ 
ข้อบังคับ    ขอ้ ๙(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระภายใตก้รอบ 

วชิาชีพบญัชี 
ค าช้ีแจง    การใชดุ้ลยพินิจอยา่งอิสระนั้นแมว้า่ผูส้อบบญัชีจะไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ 



๑๓  

 

บุคคลอ่ืน หรือไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่วา่เก่ียวขอ้งดว้ยทรัพยสิ์นหรือต าแหน่งหนา้ท่ี 
ผูส้อบบญัชีก็อาจขาดความเป็นอิสระในการใชดุ้ลยพินิจได ้เน่ืองจากการใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งเป็นอิสระอาจไดรั้บผลกระทบในกรณีท่ีมีบุคคล หน่วยงานหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กับผู ้สอบบัญชีอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอ่ืนหรือได้รับผลประโยชน์จากการ
ประกอบวชิาชีพ ทั้งน้ี บุคคล หน่วยงานหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่   
(ก) องคก์รท่ีผูส้อบบญัชีปฏิบติังาน(องคก์รฯ)    
(ข) ผูถื้อหุน้หรือหุน้ส่วนในองคก์รฯ 
(ค) คู่สมรสและบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารอุปการะของผูส้อบบญัชี 
(ง) คู่สมรสและบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารอุปการะของผูถื้อหุน้หรือหุน้ส่วนในองคก์ร 
(จ) บุตร บิดามารดา ท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะของผูส้อบบญัชี ผูถื้อหุ้นหรือ

หุน้ส่วนในองคก์รฯ รวมถึงผูช่้วยปฏิบติังานท่ีมีส่วนส าคญัต่อการใชดุ้ลยพินิจใน
การตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

(ฉ) ผูช่้วยปฏิบติังานท่ีมีส่วนส าคญัต่อการใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติังาน 
(ช) บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและเครือข่ายขององคก์รฯ 
(ซ) กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมองค์กร กิจการท่ีถูกควบคุมโดยองคก์ร และกิจการท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัองคก์ร ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
(ฌ) กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัขององคก์รฯ 
(ญ) กิจการท่ีผูส้อบบญัชี หรือบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือ

มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ข้อบังคับ    ขอ้ ๙(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติังานท่ีตนขาดความเป็นอิสระภายใตก้รอบวชิาชีพ 

บญัชี 
ค าช้ีแจง    ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่มีความสัมพนัธ์หรือมีสถานการณ์ใดท่ีจะกระทบ 

ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ ผูส้อบบญัชี
ตอ้งใช้วิจารณญาณในการรับงาน ถอนตวัจากการให้บริการ หยุดการให้บริการ หรือ
หามาตรการ ป้องกนัอ่ืนๆ เพื่อขจดัหรือลดผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

กรณีตวัอยา่งต่อไปน้ีอาจถือวา่ผูส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระ  
(ก) ผูส้อบบญัชีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นค าช้ีแจงขอ้ ๙ (๑) มี

ส่วนได้เสีย ผลประโยชน์ หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ในงานหรือ
ลูกคา้ท่ีตนใหบ้ริการทางวชิาชีพอยา่งมีสาระส าคญั ทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม 



๑๔  

 

(ข) ผูส้อบบญัชีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นค าช้ีแจงขอ้ ๙ (๑) 
ประกอบธุรกิจร่วมกบัลูกคา้ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของลูกคา้ 
โดยมีผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกนัอย่างมีสาระส าคญั อย่างไรก็ตาม การซ้ือ
สินคา้และบริการจากลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขการคา้ตามปกติของการด าเนินธุรกิจจะ
ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ 

(ค) ผูส้อบบญัชีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นค าช้ีแจงขอ้ ๙ (๑) ตก
อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ท่ีของลูกคา้ท่ีตนตรวจสอบ
บญัชี ไม่วา่ดว้ยความคุน้เคยหรือความเกรงใจ หรือดว้ยเหตุผลใดก็ตาม และผูส้อบ
บญัชียอมผอ่นปรนตามความตอ้งการของบุคคลเหล่านั้น 

(ง) ผูส้อบบญัชีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นค าช้ีแจงขอ้ ๙ (๑) 
เป็นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีในต าแหน่งอ่ืนท่ีมีอิทธิพลอย่างมี
สาระส าคญัต่อการตดัสินใจในด้านการบริหาร ดา้นการเงิน และด้านการบญัชี
ของลูกคา้ท่ีตนเป็นผูส้อบบญัชี รวมถึงการด ารงต าแหน่งเลขานุการของลูกคา้ โดย
มีความรับผิดชอบต้องดูแลงานในหลายส่วน เช่น การจัดการในการบริหาร
บุคลากร การดูแลรักษาบันทึกข้อมูลหรือทะเบียนต่างๆ ของลูกค้า  การ
ควบคุมดูแลให้บริษทัอยู่ภายใตก้ฎระเบียบต่างๆ และการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
การก ากับดูแลกิจการ ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีอาจท าให้เกิดผลกระทบเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตวัและความเป็นอิสระได ้

(จ) การใหบ้ริการรับท าบญัชีใหลู้กคา้ท่ีตนรับสอบบญัชี ทั้งน้ีให้รวมถึงกรณีท่ีองคก์ร
นั้นมีการตั้งแผนกหรือหน่วยงานรับท าบญัชีแยกออกไป ไม่วา่ในรูปแบบใด และ
ตั้งอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม โดยองคก์รท่ีสอบบญัชีและองคก์รท่ีรับท า
บญัชีนั้นมีผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน เจา้ของ ผูบ้ริหารหรือพนักงานร่วมกนั หรือมี
ช่ือหรือเคร่ืองหมายการคา้เหมือนกนั 

(ฉ) การสอบทานผลงานตนเอง เช่น สมาชิกในกลุ่มผูป้ฏิบติังานสอบบญัชีท่ีให้บริการ
เคยเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือเจ้าหน้าท่ีในต าแหน่งอ่ืนท่ีมีอิทธิพลอย่างมี
สาระส าคญัต่อผลการตดัสินใจในดา้นการบริหาร ดา้นการเงินและดา้นการบญัชี
ใน องคก์รของลูกคา้ท่ีใหบ้ริการ 



๑๕  

 

(ช) การท่ีผูส้อบบญัชีปฏิบติังานสอบบญัชีให้กับลูกคา้รายเดิมติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน ซ่ึงอาจท าให้เกิดความสนิทสนมคุน้เคยท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเป็น
อิสระ 

(ซ) การให้บริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานตรวจสอบบญัชีซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระได้ เช่น การประมวลผลขอ้มูลและจดัท างบการเงิน  การจดัท า
ประมาณการทางการเงิน การให้บริการประเมินมูลค่าในบางส่วนของงบการเงิน 
การออกแบบและด าเนินการด้านระบบสารสนเทศทางการเงินท่ีใช้ในการ
ประมวลขอ้มูลอนัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของลูกคา้ การให้บริการดา้นคดี
ความฟ้องร้องซ่ึงมีการประมาณการผลลัพธ์ท่ีอาจเกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อ
จ านวนหรือการเปิดเผยในงบการเงิน การสรรหาบุคลากรระดบัสูงให้แก่ลูกคา้ 
การให้บริการดา้นการเงินและให้ค  าปรึกษาเช่น การสนบัสนุน การจดัสรร และ
การรับประกนัในการจ าหน่ายหุน้ของลูกคา้ เป็นตน้ 

(ฌ) การใหบ้ริการงานตรวจสอบภายในอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระได ้เวน้แต่
จะแสดงให้เห็นไดว้า่การบริการดงักล่าวไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระบบปฏิบติัการ
ในส่วนของการควบคุมภายใน ระบบการเงินหรือการจดัท างบการเงิน และลูกคา้
เป็นผู ้รับผิดชอบต่อกิจกรรมการตรวจสอบภายใน เช่น เป็นผู ้ประเมินและ
ตดัสินใจต่อขอ้เสนอแนะต่างๆ เอง 

(ญ) การให้ยืมพนักงานขององค์กรแก่ลูกคา้โดยไปด ารงต าแหน่งท่ีมีอิทธิพลอย่างมี
สาระส าคญัต่อการตดัสินใจในด้านการบริหาร ดา้นการเงิน และด้านการบญัชี 
อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระในส่วนของการสอบทานผลงานของ
ตนเอง 

(ฎ) การไดรั้บค่าธรรมเนียมวชิาชีพจากลูกคา้รายใดรายหน่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบ
กบัค่าธรรมเนียมทั้งหมดขององค์กร ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความกังวลใจในการ
สูญเสียลูกคา้รายดงักล่าวไป 

(ฏ) การก าหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพกบัลูกคา้รายใดรายหน่ึงในระดบัท่ีต ่ากวา่ผูส้อบ
บญัชีคนก่อน หรือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีเสนอราคาอย่างเป็นสาระส าคญั อาจจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระได ้เวน้แต่จะแสดงให้เห็นวา่มีการจดัสรรเวลาและ
พนักงานท่ีเหมาะสมกบังานท่ีได้รับและได้มีการปฏิบติังานตามมาตรฐานทาง
วชิาชีพ 



๑๖  

 

(ฐ) การท่ีลูกคา้คา้งช าระค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นระยะเวลานานและมีจ านวนท่ีมี
สาระส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนเสนอรายงานการตรวจสอบบญัชีของรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป 

(ฑ) การก าหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพโดยข้ึนอยู่กบัผลส าเร็จของงานท่ีก าหนดโดย
ลูกค้า เช่น ลูกค้าก าหนดให้ต้องออกรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข
เท่านั้น จึงจะถือวา่ผูส้อบบญัชีปฏิบติังานเสร็จส้ิน เป็นตน้ 

(ฒ) การท่ีผูส้อบบญัชีรับงานผ่านองค์กรท่ีรับท าบญัชี โดยใช้หัวหน้าองค์กรท่ีรับท า
บญัชีหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีท าบญัชีให้กบัลูกคา้รายนั้นๆ เป็นผูช่้วยตรวจสอบบญัชีโดย
ไม่ไดท้  าการตรวจสอบเอง  

(ณ) การท่ีผูส้อบบญัชีได้รับค่าสอบบญัชีจากองค์กรท่ีรับท าบัญชีเป็นจ านวนรวม
ส าหรับลูกคา้หลายราย โดยไม่ทราบวา่ค่าสอบบญัชีของลูกคา้แต่ละรายเป็นเท่าใด 

(ด) การรับของขวญัหรือการรับรอง ในจ านวนท่ีท าให้เช่ือได้ว่าจะมีผลต่อการใช้
วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของผู ้สอบบัญชี ทั้ งน้ี ไม่รวมถึงการรับ
ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการทางวชิาชีพนั้น 

(ต) การไดรั้บเงินกู ้หรือไดรั้บการค ้าประกนัจากลูกคา้ ในจ านวนท่ีมีสาระส าคญั เวน้
แต่เป็นการกูย้ืมเงินจากลูกคา้ท่ีเป็นธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ซ่ึงตามระเบียบ 
วธีิการ ขอ้ก าหนดท่ีมีเง่ือนไขตามปกติ 

(ถ) การใหเ้งินกูห้รือใหก้ารค ้าประกนัแก่ลูกคา้ในจ านวนท่ีมีสาระส าคญั  
(ท) การถูกข่มขู่ในคดีความฟ้องร้องระหวา่งองคก์รท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัอยูห่รือสมาชิก

ในกลุ่มผูป้ฏิบติังานกบัลูกคา้หรือผูบ้ริหารของลูกคา้ 
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่มีความสัมพนัธ์หรือสถานการณ์ใดท่ีอาจจะกระทบต่อความเป็น

อิสระในการปฏิบัติงาน ผูส้อบบัญชีควรประเมินผลกระทบและหามาตรการในการขจัดหรือลด
ผลกระทบดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เช่น 

(ก) การปฏิเสธท่ีจะรับงาน 
(ข) ไม่รับท าบญัชีและสอบบญัชีใหก้บัลูกคา้รายเดียวกนั 
(ค) องค์กรของผู ้สอบบัญชีจัดให้มีนโยบายการควบคุมคุณภาพงาน เช่น การ

ก าหนดให้มีการเปิดเผยส่วนได้เสียหรือความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อบบญัชี ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี กบัลูกคา้ เป็นตน้ 



๑๗  

 

(ง) การส่ือสารนโยบายกระบวนการท างานขององคก์รของผูส้อบบญัชีตลอดจนการ
ปลูกฝังจรรยาบรรณดา้นความเป็นอิสระให้กบัพนกังานในองคก์ร เช่น การช้ีแจง
ในกรณีท่ีจะลาออกและไปร่วมงานกบัลูกคา้ เป็นตน้ 

(จ) การใหผู้ส้อบบญัชีรายอ่ืนในองคก์รหรือนอกองคก์รสอบทานงานท่ีตนเองท าหรือ
ใหค้  าปรึกษาท่ีจ าเป็น 

(ฉ) การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีในงานของลูกคา้แต่ละรายเป็นคร้ังคราว 
(ช) การลดระดับหรือยกเลิกความสัมพนัธ์ทางการเงินหรือทางธุรกิจซ่ึงท าให้เกิด

เหตุการณ์ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบในเร่ืองความเป็นอิสระ 
(ซ) การถอนตวัของผูส้อบบญัชีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งออกจากงานในลูกคา้ท่ีสงสัยวา่อาจ

ท าใหต้นขาดความเป็นอิสระ 
(ฌ) การหารือถึงประเด็นท่ีอาจกระทบต่อความเป็นอิสระกบัผูบ้ริหารระดบัท่ีสูงกว่า

ในองคก์รของผูส้อบบญัชี 
(ญ) การขอค าปรึกษาและหารือถึงประเด็นท่ีอาจกระทบต่อความเป็นอิสระกับ

ผูรั้บผดิชอบในการก ากบัดูแลองคก์รของลูกคา้ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  
(ฎ) การปรับเปล่ียนแผนงานการตรวจสอบใหเ้กิดความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

ในการพิจารณาความเป็นอิสระให้พิจารณาในช่วงเวลาตั้งแต่กลุ่มผูป้ฏิบติังาน
ของผูส้อบบญัชีเร่ิมตน้ปฏิบติังาน จนถึงเม่ือมีการออกรายงาน ส าหรับงานให้บริการท่ี
มีลกัษณะท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ การพิจารณาความเป็นอิสระให้พิจารณาจนถึงเม่ือมีการออก
รายงานเป็นคร้ังสุดทา้ย หรือความสัมพนัธ์ทางวิชาชีพระหว่างผูส้อบบญัชีกบัลูกคา้
ส้ินสุดลง 

ข้อ ๑๐    ความเทีย่งธรรม  
ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๐(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความยติุธรรม ซ่ือตรงต่อวชิาชีพ และตอ้ง 

ไม่มีส่วนได้เสียในงานท่ีตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ประกอบวชิาชีพนั้น 

ค าช้ีแจง    ในการปฏิบติังาน ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาวา่มีเหตุการณ์ท่ีจะท าใหไ้ม่ 
สามารถปฏิบติัตามหลักการพื้นฐานของความเท่ียงธรรม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมี
ผลประโยชน์หรือการมีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้ง เกิดข้ึน
หรือไม่ เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเท่ียงธรรมมกัเกิดข้ึนจากบุคคล
ในครอบครัว ความใกลชิ้ดเป็นการส่วนตวั หรือความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ในกรณีท่ีมี



๑๘  

 

เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนผูส้อบบญัชีควรพิจารณาใชม้าตรการป้องกนัท่ีเหมาะสมเพื่อ
ขจดัหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมี
ความเป็นอิสระจากลูกคา้ท่ีใหบ้ริการทั้งความเป็นอิสระดา้นจิตใจ และความเป็นอิสระ
อนัเป็นท่ีประจกัษ์ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการช่วยส่งเสริมให้ผูส้อบบญัชีท าการสรุปผล
การปฏิบติังาน อย่างปราศจากอคติ ความล าเอียง ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
การใชอิ้ทธิพลอยา่งไม่เหมาะสมของบุคคลอ่ืน 

เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเท่ียงธรรมจะข้ึนอยู่กับแต่ละ
สถานการณ์ของการรับงานและลกัษณะของงานนั้นๆ ผูส้อบบญัชีควรประเมินความมี
นยัส าคญัของเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเท่ียงธรรม โดยผูส้อบบญัชี
จะตอ้งพิจารณาถึงมาตรการป้องกนัและน ามาประยุกต์ใช้ตามความจ าเป็น เพื่อขจดั
หรือลดผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ มาตรการป้องกนัดงักล่าวรวมถึง 
(ก) การถอนตวัออกจากกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 
(ข) การจดัใหมี้กระบวนการก ากบัดูแล 
(ค) การยกเลิกความสัมพนัธ์ทางการเงินหรือทางธุรกิจซ่ึงท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความเท่ียงธรรม 
(ง) การหารือถึงประเด็นต่างๆ กบัผูบ้ริหารระดบัสูงกวา่ภายในองคก์รของผูส้อบบญัชี 
(จ) การหารือถึงประเด็นต่างๆ กบัผูรั้บผดิชอบในการก ากบัดูแลกิจการของลูกคา้ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๐(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชดุ้ลยพินิจบนหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดโ้ดยปราศจากความมี 
อคติและความล าเอียง 

ค าช้ีแจง    การใชดุ้ลยพินิจในทางวชิาชีพของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีจะตอ้งเป็นไปตาม 
ขอ้มูลและหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้โดยปราศจากความมีอคติและความล าเอียง 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๐ (๓) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งเท่ียงธรรมโดยหลีกเล่ียงความสัมพนัธ์ 
หรือสถานการณ์ใดๆ ท่ีอาจท าให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานไดโ้ดย 
โปร่งใส อิสระ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

ค าช้ีแจง    ในบางกรณีผูส้อบบญัชีอาจตกอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ท่ีท าใหมี้อคติและความ 
ล าเอียงในการใชดุ้ลยพินิจทางวิชาชีพได ้ดงันั้นผูส้อบบญัชีควรหลีกเล่ียงสถานการณ์
ท่ีอาจท าให้เกิดความสัมพนัธ์ อิทธิพลและการโนม้นา้วต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการใช้
ดุลยพินิจได ้
 



๑๙  

 

ข้อ ๑๑    ความซ่ือสัตย์สุจริต   
ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๑(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังาน อยา่งตรงไปตรงมา จริงใจ ซ่ือตรงต่อวชิาชีพ  

ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง  
ค าช้ีแจง    การปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีผูส้อบบญัชีจะตอ้ง 

ด ารงไวใ้นการปฏิบติังาน ตลอดจนความสัมพนัธ์กับลูกค้าทั้ งในทางวิชาชีพ และ
ในทางธุรกิจ การด ารงไวซ่ึ้งความซ่ือสัตยสุ์จริต ยงัรวมถึงการรักษาไวซ่ึ้งความยุติธรรม
และความจริงใจในการประกอบวชิาชีพและด าเนินธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัความซ่ือสัตยสุ์จริต กรณี
ตวัอยา่งต่อไปน้ีถือวา่ผูส้อบบญัชีไม่ไดป้ฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และซ่ือตรง
ต่อวชิาชีพ  
(ก) การกระท าการหรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นกระท าการโดยทุจริต ซ่อนเร้น ปลอมแปลง 

แกไ้ขหรือท าลาย เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหผ้ดิจากความเป็นจริง  
(ข) การมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเป็นท่ีทราบไดว้า่เก่ียวขอ้งกบัรายงาน แบบแสดงรายการ 

การส่ือสาร หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเช่ือได้ว่าเป็นข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขอ้มูลท่ีอาจท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิด ขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจน หรือขอ้มูลท่ีไดล้ะ
เวน้หรือปิดบงั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีอยู่ในรายงาน ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิดได ้
อยา่งไรก็ดี ผูส้อบบญัชีอาจไม่ถือวา่ไดมี้การปฏิบติัตามท่ีกล่าวในขอ้(ข) ถา้ผูส้อบ
บญัชีไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานทางวชิาชีพบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีดงักล่าว 

(ค) การให้บริการทางวิชาชีพแก่ลูกคา้ท่ีด าเนินธุรกรรมท่ีผิดกฎหมายโดยจงใจอย่าง
ร้ายแรง 

(ง)  การเสนอรายงานการสอบบญัชีโดยท่ีตนเองมิได้มีส่วนในการปฏิบติังานหรือ
ควบคุมการปฏิบติังานจริงหรือมีการควบคุมงานจริงแต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

ขอ้บงัคบั    ขอ้ ๑๑ (๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานตรงตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง 
ค าช้ีแจง       กรณีตวัอยา่งต่อไปน้ีถือวา่ผูส้อบบญัชีไม่ไดป้ฏิบติังานตรงตามหลกัฐานท่ี 
   เป็นจริง 

(ก) การเสนอรายงานการสอบบญัชีในลกัษณะท่ีผลของรายงานไม่ตรงกบัความจริงท่ี
ไดจ้ากการปฏิบติังานนั้น 



๒๐  

 

(ข)   การแนะน าหรือเห็นดว้ยกบัลูกคา้ให้มีการจดัท าเอกสารหรือหลกัฐานทางบญัชีท่ี
ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือตามหลกัการบญัชีโดยมิไดมี้การกล่าวถึงเร่ืองดงักล่าว
ไวใ้นรายงาน 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๑ (๓) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งไม่อา้งหรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานโดยท่ี 
ไม่ไดมี้การปฏิบติังานจริง 

 
ค าช้ีแจง    ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไม่ไดท้  าการสอบบญัชีหรือควบคุมการสอบบญัชีของ 

ลูกคา้รายใด ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอา้งช่ือวา่ตนเป็นผูส้อบบญัชีหรือท า
การสอบบญัชีของลูกคา้รายนั้น เช่น นาย ก ผูส้อบบญัชียินยอมให้นาย ข อา้งวา่นาย ก 
เป็นผูท้  าการสอบบญัชีของลูกคา้แห่งหน่ึง โดยท่ี นาย ก มิไดเ้ป็นผูค้วบคุมหรือท าการ
สอบบญัชีของลูกคา้รายนั้น กรณีดงักล่าวถือว่าผูส้อบบญัชียินยอมให้ผูอ่ื้นอา้งว่าตน
เป็นผูส้อบบญัชีทั้งๆ ท่ีตนไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมหรือท าการสอบบญัชี 

หมวด  ๓    ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ข้อ ๑๒    ความรู้ ความสามารถ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒ (๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชค้วามรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพ วธีิปฏิบติั กฎหมายท่ี 
เก่ียวขอ้ง ความช านาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพดว้ยความมีสติ เอาใจใส่อยา่งเต็ม
ความสามารถ และระมดัระวงัรอบคอบ 

ค าช้ีแจง    การใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ถือเป็นหนา้ท่ีและความ 
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
(ก)  มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้อยู่ในระดับท่ีสามารถให้ความมั่นใจแก่

ผู ้รับบริการ หรือผู ้ว่าจ้างว่าจะได้รับบริการทางวิชาชีพบัญชีตามความรู้
ความสามารถท่ีตอ้งการตามท่ีก าหนดโดยวชิาชีพบญัชี 

(ข)  ใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการให้บริการ ซ่ึงความรู้
ความสามารถทางวชิาชีพบญัชี แยกเป็น ๒ ส่วนได ้ดงัน้ี 
(๑) การบรรลุถึงระดบั ความรู้ความสามารถ ตามท่ีก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ

บญัชี 
(๒) การรักษาระดบั ความรู้ความสามารถ ตามท่ีก าหนดโดยองคก์รวชิาชีพบญัชี 

 (ค)  ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีสมเหตุสมผลเพื่อให้ความมัน่ใจว่า ผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ี
อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของตน ไดรั้บการฝึกอบรมและการก ากบัดูแลท่ีเพียงพอ 



๒๑  

 

ในการปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบตามมาตรฐานการปฏิบติังาน
ผูส้อบบญัชีตอ้งวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานการ
สอบบญัชีให้เพียงพอในการปฏิบติังาน และตอ้งมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานโดยใชค้วาม
ระมดัระวงัรอบคอบท่ีพึงมีส าหรับสภาวการณ์นั้นๆ  

กรณีตวัอยา่งต่อไปน้ีถือวา่ผูส้อบบญัชีปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานทางวชิาชีพดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ  
(ก) ในการพิจารณารับงาน ผูส้อบบญัชีต้องมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของ

ลูกค้า ลักษณะงานบริการท่ีลูกค้าต้องการ และมีความสามารถเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีตามมาตรฐานทางวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข) ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่แสดงตนว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในเร่ืองท่ี
ตนเองมีความรู้และความสามารถไม่เพียงพอ ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาท่ีจะรับ
ค าแนะน าหรือใชผ้ลงานจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความช านาญในงานดงักล่าว  

(ค) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งน าผลงานของผูส้อบบญัชีรายอ่ืนไปใชผู้ส้อบบญัชีตอ้ง
ค านึงถึงความเพียงพอของขอ้มูลท่ีตนเองใชใ้นการสรุปผลและแสดงความเห็น 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบวชิาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอท่ีจะ 
ปฏิบติังานใหส้ าเร็จได ้

ค าช้ีแจง    เพื่อเป็นแนวปฏิบติัในการใหบ้ริการโดยใหค้วามมัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชีมี 
ความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ ผูส้อบบญัชีไม่ควรรับงานท่ีเกิน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เช่น 
(ก) ผูส้อบบญัชีไม่รับงานในปริมาณมากจนไม่สามารถควบคุมการปฏิบติังานให้

เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
(ข) ผูส้อบบญัชีไม่รับสอบบญัชีของธุรกิจท่ีประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะพิเศษ หรือมี

การใชร้ะบบสารสนเทศท่ีมีความซบัซ้อนในการประมวลผลโดยผูส้อบบญัชีไม่มี
ความรู้ความช านาญในเร่ืองดงักล่าว 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒(๓) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบวชิาชีพ ดว้ยความมุ่งมัน่และขยนัหมัน่เพียร 
ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยความมุ่งมัน่และขยนัหมัน่เพียร  

โดยมีความรับผิดชอบและใส่ใจในการปฏิบติังานอย่างมีทกัษะ ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ทนัเวลาตามสัญญาหรือขอ้ผกูพนัของลูกคา้ และเป็นไปตามขอ้บงัคบัในเร่ืองของความ
โปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
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ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒(๔) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งศึกษาหาความรู้และความช านาญทางวชิาชีพเพิ่มเติมอยา่ง 
ต่อเน่ือง เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ   

ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งศึกษาหาความรู้และความช านาญทางวชิาชีพใหเ้พียงพอท่ีจะ 
ปฏิบติังานใหส้ าเร็จได ้ 

การท่ีผูส้อบบญัชีจะมีความรู้ความสามารถในงานท่ีรับวา่จะให้บริการ ผูส้อบ
บญัชีตอ้งมีการศึกษาและอบรม การศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจในงานดงักล่าวเพิ่มเติม
อย่างต่อเน่ือง การมีประสบการณ์ การฝึกฝนในการใช้วิจารณญาณ รวมทั้ งการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้นั้นกบังานท่ีรับวา่จะใหบ้ริการ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ลูกคา้จะไดรั้บบริการ
วชิาชีพท่ีสมบูรณ์และทนัต่อเหตุการณ์ 

ข้อ ๑๓  มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๓(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบวิชาชีพใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพและ 

มาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค าช้ีแจง    เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ ผูส้อบบญัชี 

ตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
(ก) ผูส้อบบญัชีตอ้งให้บริการทางวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของวิชาชีพและ

มาตรฐานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมีความเขา้ใจในมาตรฐานวิชาชีพท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน

รวมถึงมาตรฐานวิชาการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา กรณีท่ีมีขอ้สงสัยและไม่สามารถหาขอ้ยุติไดต้อ้งสอบถาม
หน่วยงานท่ีก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั  

กรณีดังต่อไปน้ี อาจถือว่าผูส้อบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
องค์กรโดยท่ีตนมิไดป้ฏิบติังานสอบบญัชีหรือควบคุมการสอบบญัชี ตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เช่น 
(๑)   ผูส้อบบญัชี ไม่ไดค้วบคุมและสอบทานการปฏิบติังานของผูช่้วย  รวมทั้งไม่ได้

อธิบายให้ผูช่้วยเขา้ใจแผนการตรวจสอบ อนัเป็นผลให้ตรวจไม่พบการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 

(๒)  ผูส้อบบญัชี ไม่ไดว้างแผนการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และไม่มีหลกัฐาน
และเอกสารในการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้
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(๓)   ผูส้อบบญัชี ก าหนดแผนการตรวจสอบและใช้วิธีการทดสอบรายการบญัชีใน
ปริมาณท่ีไม่เพียงพอโดยไม่ไดค้  านึงถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายในของแต่ละ
องคก์รท่ีตนตรวจสอบ 

(๔) ผูส้อบบญัชี แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบบญัชี  หลกัฐาน 
และเอกสารประกอบการลงบญัชี เพียงแต่เช่ือถือตามงบการเงินท่ีผูจ้ดัท าบญัชี
จัดท าข้ึน หรือสอบถามข้อเท็จจริงจากผู ้ท  าบัญชีหรือเช่ือตามค าช้ีแจงของ
กรรมการ หรือตรวจสอบเฉพาะยอดคงเหลือยกไปและยกมาในบัญชี และ
ทดสอบการบวกเลขเท่านั้น 

(๕)   ผูส้อบบญัชี ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการลงบญัชีอย่าง
เหมาะสม เป็นผลใหไ้ม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัในการบนัทึกบญัชี เช่น 
(๕.๑)   องค์กรบนัทึกบญัชีโดยไม่มีหลกัฐานและเอกสารประกอบการลงบญัชี

หรือบนัทึกบญัชีไม่ครบถว้น 
(๕.๒)  องค์กรบนัทึกรายการบญัชีโดยไม่มีเอกสารท่ีเช่ือถือได ้หรือมีการแกไ้ข

เอกสารประกอบการลงบญัชี 
(๖)  ผูส้อบบญัชี ไม่ไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอนัเหมาะสมแก่กรณี เช่น 

(๖.๑)   ไม่ได้ตรวจสอบหลกัฐานการจดทะเบียนของลูกคา้ ทั้ งท่ีมีเหตุอนัควร
สงสัยวา่เงินทุนจดทะเบียนท่ีบนัทึกในบญัชีอาจไม่ถูกตอ้ง 

(๖.๒)  ไม่ไดต้รวจสอบเอกสารใบแจง้ยอดเงินฝากธนาคารและ  เอกสารหลกัฐาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่ไดข้อขอ้มูลจากธนาคารเพื่อประโยชน์ในการ
สอบบญัชี 

(๖.๓)  ไม่ไดต้รวจสอบหลกัฐานการกูย้ืมเงิน และไม่ไดข้อหนงัสือยืนยนัยอดจาก
ธนาคาร ในการตรวจสอบบญัชีเงินกูย้มืจากธนาคาร  

(๖.๔)   ไม่ได้เขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินคา้เหลือ และมิไดใ้ช้วิธีการ
ตรวจสอบท่ีเป็นทางเลือกเพื่อพิสูจน์ความเช่ือถือได้ของยอดสินค้า
คงเหลือ ณ วนัส้ินปี แต่ถือตามยอดรายละเอียดสินคา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ
รับรองหรือจดัส่งมาให ้

(ข) ผูส้อบบญัชีตอ้งควบคุมคุณภาพงานใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ  
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชีมีการควบคุมคุณภาพงานใหไ้ดม้าตรฐาน  ผูส้อบ 

บญัชีตอ้งควบคุมการปฏิบติังานบริการทางวชิาชีพของตนเองและผูช่้วยอยา่งเหมาะสม 
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และสม ่าเสมอ โดยตอ้งมีความเขา้ใจและปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุม 
คุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๓(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ และดว้ยความ 
ช านาญตามมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีจะตอ้งระมดัระวงั รอบคอบ และใชค้วามช านาญในการ 
ปฏิบติังานตามมาตรฐานของวิชาชีพบญัชีและมาตรฐานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้ง
ใชค้วามระมดัระวงั รอบคอบในการใหค้วามเห็นในรายงาน เม่ือปรากฏวา่มีขอ้มูลหรือ
เหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเห็น หรือการวินิจฉัยในผลงาน จะตอ้งเปิดเผย
ข้อมูลหรือเหตุการณ์ดังกล่าวให้ชัดเจน เช่น ถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ 
นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีตอ้งให้ลูกคา้หรือผูใ้ชร้ายงานทราบถึงขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในการ
ให้บริการเพื่อหลีกเล่ียงการแปลความหมายท่ีผิดพลาดของความเห็นหรือการวินิจฉัย
ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชี  

กรณีดังต่อไปน้ีถือว่าผู ้สอบบัญชีปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยขาดความ
ระมดัระวงัรอบคอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  เช่น 
(ก) แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินซ่ึงแสดงรายการไม่ถูกตอ้ง เช่น 

แสดงรายการช าระหน้ีไวใ้นงบก าไรขาดทุนในหมวดค่าใช้จ่ายในการขายหรือ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

(ข) ยอดคงเหลือลูกหน้ีในหนังสือยืนยนัยอดลูกหน้ี มีผลแตกต่างจากยอดคงเหลือ
ลูกหน้ีตามบญัชี แต่ผูส้อบบญัชีไม่ไดติ้ดตามตรวจสอบสาเหตุของผลต่างดงักล่าว
จนถึงท่ีสุด 

(ค) แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีแสดงรายการไม่ตรงกบัสมุด
บญัชีและหรือรายละเอียดประกอบงบการเงิน 

(ง) แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีแสดงรายการไม่สัมพนัธ์กนั เช่น 
มีรายการหน้ีเงินกูย้ืมจากธนาคารในงบการเงิน แต่ไม่ปรากฏรายการดอกเบ้ียจ่าย
ในงบการเงินหรือมีรายการค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินทรัพยถ์าวร เช่น ค่าเบ้ียประกนัภยั 
ทั้งๆ ท่ีไม่มีรายการสินทรัพยถ์าวรนั้น 

(จ) แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินโดยไม่ได้ติดตามดูว่าลูกคา้ได้
ปรับปรุงงบการเงินตามรายการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบ
และเสนอใหป้รับปรุงแลว้หรือไม่ 
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หมวด  ๔    การรักษาความลบั  
ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๔ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ท่ีตนไดม้าจากการ 

ปฏิบติังานวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลบัขององค์กรท่ีตน
สังกดั ไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
องค์กร เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
หรือในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

ค าช้ีแจง   ขอ้พิจารณาในการรักษาความลบั รวมถึงกรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี เช่น   
(ก) ผูส้อบบญัชีจะตอ้งเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลตลอดเวลา โดยจะตอ้งใช้ความ

ระมัดระว ังต่อสถานการณ์ท่ีอาจท าให้มีการเปิดเผยข้อมูลได้โดยไม่ตั้ งใจ 
โดยเฉพาะในระหว่างการติดต่อหรือมีความสัมพนัธ์กบัหุ้นส่วนหรือพนัธมิตร
ทางธุรกิจท่ีมีความสัมพันธ์กันมาเป็นระยะเวลานาน บุคคลใกล้ชิดภายใน
ครอบครัว บิดามารดา คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารอุปการะของผูส้อบบญัชี 

(ข) ผูส้อบบญัชีจะตอ้งเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบุคคลท่ีอยู่ระหว่าง
พิจารณารับเป็นลูกค้าหรือจากองค์กรท่ีต้องการใช้บริการทางวิชาชีพซ่ึงอยู่
ระหวา่งพิจารณาวา่จา้งผูส้อบบญัชี  

 (ค) การเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลรวมถึงการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลภายใน
องคก์รท่ีผูส้อบบญัชีนั้นสังกดัหรือภายในองคก์รท่ีเป็นผูว้า่จา้งผูส้อบบญัชี  

 (ง)  ผูส้อบบญัชีตอ้งจดัให้มีระบบท่ีเพียงพอในการติดตามและควบคุมดูแลเพื่อให้
แน่ใจวา่กลุ่มผูป้ฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมดูแลของตนและบุคคลท่ีตนได ้
ขอค าแนะน าหรือความช่วยเหลือ มีการถือปฏิบติัตามหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบั
การเก็บรักษาความลบัของขอ้มูล  

(จ) ผูส้อบบัญชีจะต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลแม้ในกรณีท่ีความสัมพันธ์
ระหวา่งผูส้อบบญัชีกบัลูกคา้หรือกบัผูว้า่จา้งจะส้ินสุดลงแลว้ก็ตาม อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนองค์กรท่ีสังกดัหรือผูว้่าจา้ง หรือในกรณีท่ีมีการรับลูกคา้
ใหม่ ผูส้อบบัญชีสามารถน าประสบการณ์ท่ีตนได้มาจากการให้บริการทาง
วชิาชีพแก่ลูกคา้หรือผูว้า่จา้งรายเดิมมาใช ้แต่จะตอ้งไม่ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบัซ่ึงตนไดล่้วงรู้หรือไดม้าจากการให้บริการทางวิชาชีพและความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจท่ีผา่นมา 
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(ฉ) ในกรณีท่ีลูกคา้มีการวา่จา้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนมาทดแทนผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี
จะต้องใช้ความระมัดระวงัในการเก็บรักษาความลับของข้อมูล โดยในการ
พิจารณาขอบเขตของขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีจะเปิดเผยต่อผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีจะ
เขา้มารับงานต่อ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งพิจารณา ลกัษณะของงานท่ีรับ รวมถึงปัจจยั
ต่างๆ ประกอบดว้ย เช่น การไดรั้บความเห็นชอบจากลูกคา้ หรือขอ้ก าหนดตาม
กฎหมายหรือจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการส่ือสารหรือ การเปิดเผย
ขอ้มูลของแต่ละประเทศ เป็นตน้ 

(ช) ตวัอย่างต่อไปน้ีถือว่าผูส้อบบญัชีไม่รักษาความลับของขอ้มูล (ไม่รวมถึงการ
เปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือการเปิดเผยตามหนา้ท่ีหรือสิทธิใน
ฐานะผูส้อบบญัชีท่ีดี) 
(๑)   ผูส้อบบญัชีมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสูตรการผลิต รายช่ือลูกคา้  หรือ

รายช่ือเจา้หน้ีของบริษทัซ่ึงเป็นลูกคา้ ซ่ึงตนไดล่้วงรู้มาจากการสอบบญัชีให้
บุคคลภายนอกทราบ  

(๒)  ผูส้อบบญัชีซ่ึงท าการสอบบญัชีบริษทั ก และบริษทั ข ซ่ึงเป็นคู่แข่งกนั ได้
น าขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัหน่ึง
ไปให้อีกบริษทัหน่ึง โดยท่ีผูส้อบบญัชีอาจยงัให้บริการหรือไม่ไดใ้ห้บริการ
แก่บริษทัใดบริษทัหน่ึงแลว้ 

(๓) นาย ก ซ่ึงเป็นผู ้สอบบัญชีปัจจุบันได้เปิดเผยเอกสารหลักฐานของงาน
ตรวจสอบท่ีตนใชใ้นการตรวจสอบบญัชีซ่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบักิจการของลูกคา้ 
ให้แก่นาย ข ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีท่ีจะมารับงานต่อไป โดยท่ียงัไม่ได้รับ
อนุญาตจากลูกคา้ 

(ซ) สถานการณ์ต่อไปน้ีเป็นสถานการณ์ท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งเปิดเผยหรืออาจถูกร้อง
ขอให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลับ ซ่ึงการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวถือว่ามีความ
เหมาะสม 
(๑) การเปิดเผยเป็นส่ิงท่ีกฎหมายอนุญาต และไดรั้บการอนุมติัจากลูกคา้ หรือ

ผูว้า่จา้ง 
(๒) การเปิดเผยเป็นส่ิงท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ระท าได ้ตวัอยา่ง เช่น 

(๒.๑) การผลิตเอกสาร หรือ การจดัหาหลักฐานในการด าเนินการทาง
กฎหมาย หรือ 



๒๗  

 

(๒.๒) การเปิดเผยต่อหน่วยราชการท่ีเหมาะสม เพื่อความกระจ่างเก่ียวกบั
การละเมิดกฎหมาย และ 

(๓) เป็นหนา้ท่ี หรือ สิทธิทางวชิาชีพ ท่ีกฎหมายไม่มีขอ้หา้ม 
(๓.๑)  เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ของสมาชิกองคก์ร 

หรือ สถาบนัทางวชิาชีพ 
(๓.๒)  เพื่อสนองตอบการสอบถาม หรือ การไต่สวนโดยในฐานะเป็น

สมาชิกองคก์ร หรือ โดยหน่วยก ากบัดูแล 
(๓.๓)  เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของวิชาชีพ หรือ ผูป้ระกอบวิชาชีพใน

กระบวนการทางกฎหมาย หรือ 
(๓.๔)  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาการ และ ข้อบังคับของ

จรรยาบรรณ 
(ฌ) ในการตัดสินใจว่าจะเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับหรือไม่ ผู ้สอบบัญชีควร

พิจารณาประเด็นต่อไปน้ี  
(๑)   ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อผลประโยชน์ของบุคคลทุกฝ่ายรวมถึง 

บุคคลท่ีสามจากการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั แมว้่าจะไดรั้บความเห็น
ชอบจากลูกคา้หรือผูว้า่จา้งแลว้ก็ตาม 

(๒)  ขอ้มูลท่ีเป็นความลบันั้น ผูส้อบบญัชีไดรั้บรู้และมีขอ้มูลสนบัสนุนเพียงพอ
ในระดบัท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบติัหรือไม่ ส าหรับในบางสถานการณ์ ถ้า
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัเก่ียวขอ้งกบัความจริงท่ียงัไม่มีขอ้มูลสนบัสนุน ขอ้มูล
ท่ีไม่มีความครบถว้นสมบูรณ์ หรือขอ้สรุปท่ียงัไม่มีขอ้มูลสนบัสนุน ในกรณี
ท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบันั้น ผูส้อบบญัชีควรใช้ดุลยพินิจ
ทางวชิาชีพในการตดัสินใจวา่จะใชก้ารเปิดเผยประเภทใดจึงจะเหมาะสม 

(๓)  การส่ือสารท่ีคาดหวงัควรเป็นประเภทใด และควรส่ือสารถึงใคร 
(๔) ตอ้งมัน่ใจวา่บุคคลท่ีจะไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นความลบันั้นเป็นบุคคลท่ีสมควรจะ

ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว 
ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๕ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์รท่ีตนไดม้าจากการ 

ปฏิบติังานวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลบัขององค์กรท่ีตน
สังกดั ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

ค าช้ีแจง    ในการปฏิบติังานวชิาชีพบญัชี ผูส้อบบญัชีอาจล่วงรู้หรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลใดๆ  



๒๘  

 

ท่ีพึงถือเป็นความลบัของกิจการท่ีตนให้บริการวิชาชีพบญัชี ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่น า
ขอ้มูลนั้นไปเปิดเผย ทั้งน้ี รวมถึงผูส้อบบญัชีท่ีร่วมองค์กรหรือผูช่้วยของผูส้อบบญัชี
จะตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการปฏิบติังานวชิาชีพบญัชีไปใชห้รือเป็นท่ีประจกัษช์ดั
วา่ไดใ้ชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บ
ความยินยอมจากลูกคา้ หรือกรณีท่ีตอ้งให้ถอ้ยค าในฐานะพยานตามกฎหมาย รวมถึง
กรณีท่ีเป็นการเรียกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ในฐานะผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและส่งเสริมการ
ประกอบวชิาชีพบญัชี จึงจะเปิดเผยได ้

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีมีการให้บริการในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางดา้นผลประโยชน์กบัลูกคา้ หรือมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลายรายท่ีขดัแยง้กนัหรือ
อาจมีผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีขดัแยง้กนั ผูส้อบบญัชีจะตอ้งท าการประเมินถึงปัญหา
และอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้ง และจะตอ้งก าหนดมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสมเพื่อขจดัหรือ
ลดปัญหาและอุปสรรคนั้นๆให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ก่อนท่ีจะรับงานใหม่หรือ
ปฏิบติังานสอบบญัชีหรือคงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้รายเดิมในปีต่อไป ผูส้อบบญัชี
จะต้องประเมินถึงปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส าคัญท่ีเกิดจากผลประโยชน์หรือจาก
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้หรือบุคคลท่ีสาม มาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสมรวมถึง
การด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(๑)  แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้ เ กิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างลูกคา้กบัผูส้อบบญัชีหรือองค์กรท่ีตนสังกดั และขอ
ความเห็นชอบจากลูกคา้ใหต้นใหบ้ริการต่อไป 

(๒) แจง้ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทราบวา่ผูส้อบบญัชีมีการให้บริการแก่ลูกคา้หลาย
รายซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ทางด้านผลประโยชน์ระหว่างกันและขอความ
เห็นชอบจากลูกคา้ใหต้นใหบ้ริการต่อไป 

(๓) แจง้ใหลู้กคา้ทราบวา่ผูส้อบบญัชีมีการใหบ้ริการในลกัษณะเดียวกนักบัลูกคา้
รายอ่ืนด้วย (เช่น การให้บริการกับลูกค้ารายท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนั เป็นตน้) และขอความเห็นชอบจากลูกคา้ใหต้นใหบ้ริการต่อไป 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีจะตอ้งพิจารณาใชม้าตรการป้องกนัดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย  
 (๓.๑)  การแบ่งแยกกลุ่มผูป้ฏิบติังานในการใหบ้ริการ 



๒๙  

 

 (๓.๒) การจดัให้มีระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานในการป้องกันการ
เขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ 

 (๓.๓) การจดัให้มีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนส าหรับกลุ่มผูป้ฏิบติังานในการเก็บ
รักษาความลบัของขอ้มูล 

 (๓.๔) การท าขอ้ตกลงในการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลกบัผูส้อบบญัชี 
กลุ่มผูป้ฏิบติังาน และหุน้ส่วนขององคก์รท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 

 (๓.๕) การตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามมาตรการ ป้องกัน
อยา่งสม ่าเสมอโดยบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียว ขอ้งกบัการใหบ้ริการ 

    หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคต่อหลกัการ 
พื้นฐานขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้อนัรวมถึง ความเท่ียงธรรม การรักษาความลบั หรือ
ความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ ซ่ึงมาตรการป้องกนัท่ีก าหนดข้ึนไม่สามารถขจดั
หรือลดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่รับงานหรือตอ้งถอนตวัจากงาน
ท่ีมีปัญหา 

หมวด ๕    ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ  
ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๖ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งมีความรับผดิชอบตามกรอบวชิาชีพบญัชีต่อผูรั้บบริการ 
ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่ละทิ้งการปฏิบติังานท่ีไดรั้บไวแ้ลว้โดยไม่มีเหตุอนัควร  

และในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรผูส้อบบญัชีตอ้งแจง้ให้ผูรั้บบริการทราบล่วงหนา้เน่ืองจาก
การละทิ้งการปฏิบติังานดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูรั้บบริการได ้ 

กรณีต่อไปน้ีถือเป็นตวัอย่างท่ีแสดงว่าผูส้อบบญัชีไม่มีความรับผิดชอบต่อ
ผูรั้บบริการ รวมทั้ งผูอ่ื้นท่ีใช้ผลงานของผูส้อบบัญชี เช่น ผูส้อบบัญชีละทิ้งการ
ปฏิบติังานท่ีรับไวอ้ยา่งกะทนัหนัโดยไม่ไดแ้จง้ผูรั้บบริการใหท้ราบล่วงหนา้  

กรณีต่อไปน้ีผูส้อบบญัชีอาจพิจารณาวา่เป็นกรณีท่ีมีเหตุอนัควรท่ีผูส้อบบญัชี
อาจปฏิเสธการปฏิบติังานท่ีรับไวแ้ลว้  

(๑) ผูส้อบบญัชีพบว่าลูกคา้ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายภายหลงัจากท่ีไดรั้บงาน
แลว้   

(๒)  ผูส้อบบญัชีพบว่า ลูกคา้จดัท างบการเงินโดยมิชอบหรือให้ขอ้มูลเท็จโดยมี
เจตนาทุจริตหรือเจตนาตกแต่งตวัเลขเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินเกิดความเขา้ใจ
ผิดอย่างเป็นสาระส าคญั และผูส้อบบญัชีได้พยายามด าเนินการให้ลูกค้า
ยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขการกระท าดังกล่าวให้ถูกต้องและเหมาะสม



๓๐  

 

แล้วแต่ได้รับการปฏิเสธ และลูกค้าไม่ยินยอมให้ผู ้สอบบัญชีรายงาน
ขอ้เทจ็จริงตามมาตรฐานการปฏิบติังาน 

ขอ้บงัคบั    ขอ้ ๑๗ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานตามกรอบวชิาชีพบญัชี เพื่อใหเ้กิดความ 
น่าเช่ือถือและมีประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ 

ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ในการส่งเสริมและพฒันา 
วิชาชีพบญัชีและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูส้อบบญัชีด้วยกันจนก่อให้เกิด
ผลงานของผูส้อบบญัชีอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือของบุคคลหลายฝ่าย รวมทั้งสาธารณชน 
ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งปฏิบติัตนเพื่อรักษาจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ทั้งน้ี 
เพื่อเป็นการรักษาและส่งเสริมเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ และพึงบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม เช่น 
(ก) ไม่กล่าวเกินจริงเก่ียวกบับริการท่ีตนสามารถให้ได ้คุณสมบติัของตน หรือ

ประสบการณ์ท่ีมี 
(ข) ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ดูถูกเหยยีดหยามงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน 
(ค) ไม่เป็นผูถู้กศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือผูอ้ยูใ่นระหวา่งสถานะเป็นบุคคล

ลม้ละลาย 
(ง) ไม่กระท าความผิดทางอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้

จ  าคุก เวน้แต่โทษท่ีเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือลหุโทษ 

หมวด ๖    ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคล หรือนิติบุคคลทีผู้่ประกอบวชิาชีพบัญชีปฏิบัติ 
    หน้าทีใ่ห้ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๘ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคก์รท่ีตนสังกดั 
ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีนอกจากจะมีความรับผดิชอบท่ีตอ้งรักษาจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

ทางบญัชีแลว้ ในการปฏิบติังานในองคก์รท่ีตนสังกดัไม่วา่จะในฐานะ ลูกจา้ง หุ้นส่วน 
กรรมการ เจา้ของกิจการ หรือท่ีปรึกษา ผูส้อบบญัชีตอ้งมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจท่ีองคก์รนั้นๆ ก าหนดข้ึน  

    ผูส้อบบญัชีอาจมีต าแหน่งอาวโุสในองคก์รซ่ึงสามารถหรือมีโอกาสท่ีจะมี 
ส่วนในการก าหนดกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติัและวิสัยทศัน์ขององคก์ร ผูส้อบบญัชีจึงควร
สนบัสนุนใหอ้งคก์รท่ีตนสังกดัสร้างวฒันธรรมองคก์รบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีขององค์กรมี
คุณธรรมและจริยธรรม 



๓๑  

 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๙ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแล 
ทรัพยสิ์นขององคก์รท่ีตนสังกดั  

ค าช้ีแจง    ในการปฏิบติังานวชิาชีพบญัชี ผูส้อบบญัชีตอ้งด ารงไวซ่ึ้งความซ่ือสัตย ์สุจริต  
จริงใจ ซ่ือตรง ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง โดยจะตอ้งปฏิบติังานตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง 
ไม่แสดงตนว่าไดป้ฏิบติังานถา้มิไดมี้การปฏิบติังานจริง ไม่ยินยอมให้ผูอ่ื้นอา้งว่าตน
ได้ปฏิบติังานถ้าไม่ได้ปฏิบติังานจริง และจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นรายงานผูส้อบ
บญัชี เม่ือพบว่าขอ้มูลและหลกัฐานของกิจการท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง ไม่
ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบนั ทั้งน้ี เพื่อให้ผลงานของผูส้อบบญัชีเป็นท่ี
เช่ือถือ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือผูท่ี้ผูส้อบบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให ้

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานด้วยความมุ่งมัน่ขยนัหมัน่เพียร อุทิศ 
ทุ่มเท เอาใจใส่อยา่งเต็มความสามารถเพื่อให้การปฏิบติังานส าเร็จลุล่วงและมัน่ใจได้
ว่า ผลงานทางวิชาชีพมีความครบถว้น สมบูรณ์ ทนัเวลาตามสัญญาหรือขอ้ผูกพนัท่ี
ก าหนด ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบติังานและวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๐ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชเ้วลา และทรัพยสิ์นขององคก์รท่ีตนสังกดัใหเ้กิด 
ประโยชน์สูงสุด ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลท่ีสามทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม  

ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อองคก์รท่ีตนสังกดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัจรรยาบรรณขององคก์รท่ีตน
สังกัด  ไม่ว่าผูส้อบบญัชีจะอยู่ในฐานะท่ีเป็นพนักงานประจ า หุ้นส่วน กรรมการ 
เจา้ของ หรือเป็นท่ีปรึกษาให้แก่องค์กร โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎและขั้นตอนต่างๆ ท่ี
องคก์รก าหนดข้ึน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัจรรยาบรรณขององคก์ร ตอ้งใช้
เวลาและทรัพย์สินขององค์กรท่ีตนสังกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะต้องไม่
น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลท่ีสามทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๑ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์กบัองคก์ร สถาบนั ธุรกิจภายนอก  
หรือความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ เพื่อหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์  

ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อการเปิดเผยความสัมพนัธ์กบัองคก์ร  



๓๒  

 

สถาบนั ธุรกิจภายนอก หรือความสัมพนัธ์ทางเครือญาติท่ีจะก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อองค์กรท่ีผูส้อบบญัชีปฏิบติัหน้าท่ีให้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่ี
ผูส้อบบญัชีมีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบับุคคลท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการใน
กิจการท่ีในขณะนั้นผูส้อบบญัชีเป็นผูต้รวจสอบ หรือมีการท าธุรกิจร่วมกนัซ่ึงอาจจะ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้

 
ขอ้พิจารณาในการเปิดเผยความสัมพนัธ์  เช่น 
(ก)  ช่องทางของการเปิดเผยความสัมพนัธ์อาจท าไดด้งัน้ี 

(๑)  เปิดเผยเป็นประจ าทุกปี 
(๒)  เ ปิด เผยเ ม่ือมีประ เ ด็นปัญหาท่ีอาจก่อให้ เ กิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
(ข)  ช่องทางในการรายงานอาจท าไดด้งัน้ี 

(๑)  รายงานต่อหวัหนา้งานหรือหวัหนา้หน่วยงาน หรือ 
(๒) รายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหรือรองหัวหน้าผูรั้บผิดชอบ

ทางดา้นจรรยาบรรณ 
    ทั้งน้ี การท่ีผูส้อบบญัชีไม่ไดร้ายงานความสัมพนัธ์ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิด 

ผลกระทบในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อาจถูกลงโทษตามท่ีก าหนด
โดยองคก์รตน้สังกดัอีกดว้ย 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๒ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง และการ 
ด าเนินการขององคก์รท่ีตนสังกดั 

ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานตามมาตรฐานการสอบบญัชีและขอ้บงัคบั 
จรรยาบรรณ และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี ตลอดจนกฎระเบียบของ
องคก์รท่ีสังกดัอยา่งเคร่งครัด  

ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ต่อองคก์รท่ีตนสังกดั 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๓ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชว้จิารณญาณอยา่งรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบติังาน  
ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รท่ีตนสังกดั รวมถึงนายจา้ง (ผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน 
เจา้ของ) ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบตามมาตรฐานการ 



๓๓  

 

สอบบญัชี  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตอ้งพฒันาและบริหารองค์กรท่ีตนสังกดัโดยการพฒันา
และบริหารจดัการบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ให้มีความรู้ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการบริหารและควบคุมงาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ 

หมวด  ๗    ความรับผดิชอบต่อเพือ่นร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป  
ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๔ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่แยง่งานวชิาชีพบญัชีจากผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีดา้น 

เดียวกนัรายอ่ืน 
ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เสนอตนเองเขา้รับงานดา้นสอบบญัชีทบัซอ้นกบังานท่ี 

ผูส้อบบญัชีอ่ืนปฏิบติังานอยูแ่ลว้ 
กรณีต่อไปน้ีถือวา่ผูส้อบบญัชีแยง่งานจากผูส้อบบญัชีอ่ืน เช่น    

(ก)   การท่ีผูส้อบบญัชีส่งหนงัสือเวียนและให้ข่าวสารในรูปแบบ หรือส่ือต่างๆ 
เพื่อชกัชวนใหม้าใชบ้ริการสอบบญัชีกบัตนแก่ลูกคา้ของผูส้อบบญัชีอ่ืนโดย
มิได้รับการร้องขอโดยหนังสือเวียนนั้นมีช่ือ ท่ีอยู่ ของผูส้อบบัญชีและ
องคก์รของผูส้อบบญัชีดว้ย 

(ข)   การท่ีผูส้อบบญัชีเสนอหรือไดรั้บงานโดยก าหนดค่าธรรมเนียมในระดบัท่ีต ่า
กว่าผู ้สอบบัญชีคนก่อนหรือผู ้สอบบัญชี อ่ืนท่ี เสนอราคาอย่าง เ ป็น
สาระส าคญั ผูส้อบบญัชีควรตอ้งแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในการ
ก าหนดค่าธรรมเนียม เช่น ระยะเวลาในการปฏิบติังาน จ านวนผูร่้วมงาน 
หรือวธีิการปฏิบติังาน รวมทั้งขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพงาน เป็นตน้ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๕ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติังานทางวชิาชีพบญัชีเกินกวา่ท่ีรับมอบหมายจาก 
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีรายอ่ืน   

ค าช้ีแจง    ในกรณีผูส้อบบญัชีไดรั้บมอบหมายจากผูส้อบบญัชีรายอ่ืนใหป้ฏิบติังาน    
ผูส้อบบญัชีนั้นจะตอ้งไม่ปฏิบติังานเกินกวา่ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูส้อบบญัชีอ่ืน      
ในกรณีท่ีลูกคา้ขอร้องใหท้  างานเกินขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูส้อบบญัชีรายอ่ืน 
ผูส้อบบัญชีจะต้องแจ้งให้ผูส้อบบญัชีรายอ่ืนท่ีมอบหมายนั้นทราบเสียก่อน และ
จะตอ้งไม่พยายามหาลู่ทางท่ีจะให้ลูกคา้วา่จา้งให้ตนท างานใดๆ เพิ่มเติม เช่น นาย ก 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ข มีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา ๓ เดือน 
จึงไดม้อบหมายใหน้าย ค ผูส้อบบญัชีท าการตรวจสอบบญัชีลูกหน้ีของบริษทั ข แทน
ตน และบริษทั ข ไดข้อร้องให้นาย ค ท าการตรวจสอบบญัชีอ่ืนเพิ่มเติมให้กบับริษทั 



๓๔  

 

นาย ค จะต้องแจ้งและได้รับความยินยอมจาก นาย ก ก่อนตกลงรับงานเพิ่มเติม
ดงักล่าว 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๖ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ใหข้อ้มูลเก่ียวกบังานของตนเกินความเป็นจริง ไม่โอ ้
อวดหรือเปรียบเทียบตนหรือองค์กรท่ีตนสังกดัอยู่กบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีด้าน
เดียวกนัรายอ่ืน หรือองคก์รท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีดา้นเดียวกนัรายอ่ืนสังกดัอยู ่

ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่โฆษณาท่ีเกินสมควรหรือไม่เป็นจริง หรือยนิยอมใหผู้อ่ื้น 
โฆษณาท่ีเกินสมควรหรือไม่เป็นจริงดว้ยประการใดๆ ซ่ึงในการประกอบวิชาชีพบญัชี 
ผูส้อบบญัชีควรจะได้ลูกคา้จากความเช่ือถือในผลงานของผูส้อบบญัชี ไม่ควรจะได้
ลูกค้าด้วยวิธีการโฆษณาท่ีเกินสมควรหรือไม่เป็นจริง รวมทั้งการชักจูงหรือจูงใจ
เพื่อให้บุคคลอ่ืนเห็นคลอ้ยตามในลกัษณะท่ีท าให้เขา้ใจผิดหรือหลอกลวงให้หลงเช่ือ
ไม่วา่ดว้ยวธีิการใดๆ ซ่ึงท าใหภ้าพลกัษณ์ของงานวชิาชีพบญัชีเสียไป 

    ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บการทาบทามเพื่อใหบ้ริการทางวชิาชีพกบัลูกคา้ 
โดยการแนะน าจากบุคคลท่ีสาม ผูส้อบบญัชียงัตอ้งพิจารณาให้แน่ใจว่าการไดม้าซ่ึง
ลูกคา้จากการแนะน าของบุคคลท่ีสามนั้น ไม่ไดเ้ป็นการไดม้าดว้ยวิธีการโฆษณาท่ีเกิน
สมควรหรือไม่เป็นจริงของบุคคลท่ีสาม ดว้ยประการใด ๆ  

กรณีต่อไปน้ีอาจถือว่าเป็นการโฆษณาท่ีเกินสมควรหรือไม่เป็นจริงหรือ
ยนิยอมใหผู้อ่ื้นโฆษณาท่ีเกินสมควรหรือไม่เป็นจริง เช่น           
(๑)  การท่ีผูส้อบบญัชีโฆษณารับงานโดยออกหนังสือเวียนในนามองค์กรเสนอ

บริการสอบบญัชีไปยงัธุรกิจต่างๆ 
(๒) การท่ีผูส้อบบญัชีหรือองคก์รท่ีตนสังกดัลงโฆษณา รับสมคัรพนกังานโดยกล่าว

อา้งถึงคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีหรือองคก์รท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในเชิงโออ้วด 
(๓) การท่ีผูส้อบบญัชีวิจารณ์หรือโฆษณาเปรียบเทียบตนเองหรือองค์กรท่ีตนเอง

สังกดักบัผูส้อบบญัชีอ่ืนหรือองคก์รท่ีผูส้อบบญัชีอ่ืนสังกดัอยู ่
(๔) การท่ีผูส้อบบัญชีลงแจ้งความในส่ือมวลชนต่าง ๆ ออกหนังสือเวียนหรือ

บทความอนัประกอบดว้ยขอ้ความท่ียกยอตนเอง หรือองคก์รท่ีตนสังกดัอยู ่
(๕) การจดัท าป้ายขององคก์รท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัอยู ่เป็นรูปแบบท่ีเป็นการโฆษณา

เกินสมควรหรือไม่เป็นจริง   
(๖)  การแจกจ่ายนามบตัรต่อสาธารณชนทัว่ไป 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๗ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ใหห้รือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เพื่อ 



๓๕  

 

เป็นการจูงใจใหบุ้คคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานวชิาชีพบญัชีมาให้ตน 
ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่รับงานสอบบญัชีโดยการจูงใจท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม  

ไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคคลอ่ืน
แนะน าหรือจดัหางานมาใหต้น เช่น ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรางวลัใด ๆ  

กรณีต่อไปน้ีอาจถือวา่ผูส้อบบญัชีใหห้รือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์
ใดๆ เพื่อเป็นการจูงใจใหบุ้คคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานมาให้ตน เช่น 
(ก) การท่ีผูส้อบบญัชีใหห้รือรับวา่จะใหค้่านายหนา้แก่บุคคลท่ีจดัหางานมาให้ตน  
(ข) การท่ีผูส้อบบญัชีรับว่าจะช่วยแนะน าลูกคา้ให้กบับริษทั ธนาคาร หรือองค์กร

วชิาชีพอ่ืน หากบุคคลเหล่านั้นจดัหางานสอบบญัชีมาใหต้น 
(ค)   การท่ีผูส้อบบญัชีให้หรือรับว่าจะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใดๆ ท่ีเกินความ

เหมาะสมเพื่อเป็นการจูงใจใหบุ้คคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานมาให้ตน 
ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๘ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จากบุคคลใดเม่ือ 

บุคคลนั้นไดรั้บงานจากการแนะน าหรือการจดัหางานของตนในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีขององคก์รนั้น 

ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เรียกทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าตอบแทน   
ค่าบริการหรือรางวลัใด ๆ จากบุคคลอ่ืนเพื่อเป็นการตอบแทนจากการท่ีบุคคลอ่ืนนั้น
ไดรั้บงานจากกิจการท่ีตนเป็นผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นการแนะน าของตน 

กรณีต่อไปน้ีอาจถือว่าผูส้อบบญัชีเรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จาก
บุคคลใดในเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บงานจากการแนะน าหรือจดัหางานของตนในฐานะท่ี
เป็นผูส้อบบญัชีขององคก์รนั้น  เช่น 
(ก) นาย ก ผูส้อบบญัชีของบริษทั ข แนะน าให้บริษทั ข ท าการประกนัวินาศภยักบั

บริษทั ค ซ่ึงเป็นบริษทัประกันภยั โดยนาย ก ได้รับค่านายหน้าจากบริษทั ค  
จ  านวนหน่ึง จากการแนะน า ของนาย ก 

(ข) การไดรั้บรายได้ค่านายหน้า หรือรายได้ท านองเดียวกนัจากการแนะน าลูกคา้
ของผูส้อบบญัชี 

 (ค) ผูส้อบบญัชีแนะน างานให้ นาย ง ไดท้  างานกบับริษทั ข ซ่ึงตนเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั ข โดยตนเองเรียกค่าตอบแทนจากการแนะน างานนั้นจากนาย ง  

ในการสรรหาบุคลากรของลูกค้า ผูส้อบบัญชีจะต้องไม่เป็นผูต้ ัดสินใจ
คดัเลือกบุคลากรแทนลูกคา้ ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ เช่น ต าแหน่ง



๓๖  

 

ของผูถู้กว่าจา้ง หรือลกัษณะและขอบเขตของงานท่ีให้บริการนั้น ว่าจะกระทบต่อ
การปฏิบติังานสอบบญัชีหรือไม่ หากมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัผูส้อบบญัชีควร
พิจารณาถอนตวัจากงานสอบบญัชี หรือถอนตวัจากการใหบ้ริการดงักล่าว แต่อยา่งไร
ก็ตามในกรณีท่ีรับงานดงักล่าวได ้หา้มผูส้อบบญัชีท าหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลแทนลูกคา้ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๙ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการใหบ้ริการ 
วชิาชีพบญัชีโดยมิไดค้  านึงถึงลกัษณะ ความเส่ียง ความซบัซอ้นและปริมาณของงานท่ี 
ตนใหบ้ริการหรือมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาชีพบญัชี 

ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีควรก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนซ่ึงประกอบดว้ยค่า 
ปฏิบติังานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจะเรียกเก็บ โดยควรค านวณจากเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานสอบบัญชีแต่ละระดับ รวมทั้ งค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ผูส้อบบญัชีไม่ควรก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอาอตัราสูง
ต ่าของยอดเงินหรือของมูลค่าทรัพยสิ์นใดท่ีตนให้บริการวิชาชีพบญัชีหรือมีส่วนร่วม
ในการให้บริการวิชาชีพบญัชีเป็นเกณฑ์ เช่น  ก าหนดค่าธรรมเนียมเป็นอตัราร้อยละ
ของก าไรหรือรายไดห้รือสินทรัพยห์รือรายการอ่ืนใด ของกิจการท่ีตนรับงาน โดยมิได้
ค  านึงถึงลกัษณะความเส่ียง  ความซบัซ้อน และปริมาณของงานท่ีตนให้บริการ หรือมี
ส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาชีพ ตวัอยา่งเช่น 

นาย ก. เป็นผูส้อบบญัชีก าหนดค่าธรรมเนียมในหนงัสือตอบรับงานเป็นร้อย
ละ ๒๐ ของสินทรัพยร์วมของกิจการ โดยอา้งวา่ตอ้งใชร้ะยะเวลาและเจา้หนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังานเพิ่มข้ึนตามจ านวนสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน ถือวา่เป็นการก าหนดค่าธรรมเนียมท่ี
ท าให้ผูส้อบบญัชีเขา้ไปมีมีส่วนไดเ้สียในยอดเงินหรือมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีตนปฏิบติังาน 
ซ่ึงท าใหข้าดความเป็นกลาง 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๓๐ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีถูกท่ีควร ส านึกในหนา้ท่ี และ 
ไม่ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี 

ค าช้ีแจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่กระท าการใด ๆ และพึงละเวน้การประพฤติใดๆ อนัอาจ 
น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี 

กรณีดงัต่อไปน้ีถือวา่ผูส้อบบญัชีปฏิบติังาน โดยน าความเส่ือมเสียมาสู่วิชาชีพ
บญัชี ตวัอยา่งเช่น 



๓๗  

 

(ก) การท่ีผู ้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยมิได้มีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

(ข)  การท่ีผูส้อบบญัชีแนะน าให้ลูกคา้เสียภาษีอากรไม่ถูกตอ้งผิดจากความเป็นจริง
โดยจงใจและชดัแจง้  

(ค)  การท่ีผูส้อบบัญชีแจ้งข้อความหรือจดัท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อทาง
ราชการ หรือ ต่อหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น รับรองการปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
ฝึกหดังานทางวชิาชีพบญัชีใหแ้ก่ผูข้อข้ึนทะเบียน โดยท่ีผูน้ั้นมิไดฝึ้กหดังานจริง   

(ง)  การท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริง  
(จ)  การท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งไม่ด าเนินธุรกิจอ่ืนใดท่ีผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี แล

นอกจากน้ีไม่ควรด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีอาจจะท าให้ภาพพจน์หรือความน่าเช่ือถือ
ของผูส้อบบญัชีลดลง 

 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

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 



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

“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 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

 (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   



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

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   



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

(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 



 

รายช่ือ คณะอนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
องค์ประกอบ 

1. ผศ. ดร. ประวติร   นิลสุวรรณากุล   ประธานอนุกรรมการ 
2. ดร. ชยันรินทร์  วรีะสถาวณิชย ์   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวบงกช    อ ่าเสง่ียม   อนุกรรมการ 
4. นายวเิชียร    ก่ิงมนตรี   อนุกรรมการ 
5. ดร. ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล   อนุกรรมการ 
6. นายสิทธิชยั    จนัทราวดี      อนุกรรมการ 
7. นายโสภณ    เพิ่มศิริวลัลภ   อนุกรรมการ 
8. นายธีรพงษ ์   แกว้รัตนปัทมา   อนุกรรมการ 
9. ผูแ้ทนกรมพฒันาธุรกิจการคา้    

(นางสาวอิสริยาศิริ  พยตัติกุล  ผูแ้ทนหลกั)    อนุกรรมการ 
(นางสาวนงนุช  สุริยะปกรณ์  ผูแ้ทนส ารอง)  อนุกรรมการ  

10. ผูแ้ทนกรมสรรพากร 
(นางปรมา  วานิชถาวร  ผูแ้ทนหลกั)   อนุกรรมการ 
(นายสมชาย  รีเจริญ  ผูแ้ทนส ารอง)   อนุกรรมการ  

11. ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย 
(นางสาวพรสิริ  กงัววิรรธน์ ผูแ้ทนหลกั)     อนุกรรมการ 
(นางสาวกมลทิพย ์เหล่าทรัพยเ์พิ่มพนู ผูแ้ทนส ารอง) อนุกรรมการ 

12. ผูแ้ทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(นายอ านวย จิรมหาโภคา  ผูแ้ทนหลกั)     อนุกรรมการ 
(นางสาวปริมใจ เอ่ียมเพชราพงศ ์ ผูแ้ทนส ารอง)  อนุกรรมการ  

13. ผูแ้ทนสมาคมส านกังานบญัชีและกฎหมาย 
(นายชวนิทร์ ลาภพิทกัษพ์งษ)์    อนุกรรมการ  

14. นางสาวชวนา    ววิฒัน์พนชาติ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
15. ศาสตราจารยส์มฤกษ ์  กฤษณามระ   ท่ีปรึกษา 

 


