
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2561 
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ความจ าเป็นในการร่างข้อบังคับจรรยาบรรณใหม่ให้เป็นสากล 
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สภาวิชาชีพบัญชี 

เป็นสมาชิก  

โดย IESBA ก าหนด  
Code of Ethics  
ให้สมาชิกถือปฏิบัต ิ

IFAC 

การประเมิน 
ของ FSAB IFAC 



หลักการและเหตุผล 

หลักการ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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หลักการและเหตุผล 

เหตุผล โดยที่ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีมีการก าหนดจรรยาบรรณของ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีไว้แล้ว เพื่อให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพบัญชี รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ แต่ยังมี
ส่วนที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการน าไปใช้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการ
สาธารณะและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ รวมทั้งแนวคิดในการ
ปฏิบัติเพื่อลดอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการพื้นฐานของจริยธรรม 
แห่งวิชาชีพตามที่คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ (IESBA) 
ก าหนด ดังนั้นเพื่อให้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยมีความเป็นสากล
และสามารถนาไปปฏิบัติได้ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีให้เหมาะสม 
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มาตรา 47 

ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีจัดท าจรรยาบรรณเป็นภาษาไทย  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องดังนี้  

1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

3. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคล 
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบิตหน้าที่ให้ 

ข้อก าหนดเรื่องจรรยาบรรณตามพรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547  
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6 หมวด (23 ขอ้) 

หมวด 2 ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ 
ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
• ความโปร่งใส 
• ความเป็นอิสระ (มี 2 ข้อย่อย) 
• ความเที่ยงธรรม (มี 3 ข้อย่อย) 
• ความซื่อสัตย์สุจริต (มี 3 ข้อย่อย) 

หมวด 3 ความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
• ความรู้ ความสามารถ (มี 4 ข้อย่อย) 
• มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (มี 2 ข้อย่อย) 

หมวด 4 การรักษาความลับ (มี 2 ข้อ) 

หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
(มี 2 ข้อ) 

หมวด 6 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคล 
ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบิตหน้าที่ให้  
(มี 6 ข้อ) 

หมวด 7 ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วม
วิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป (มี 7 ข้อ) 

ใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน  
เช่น ผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้วางระบบบัญชี 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับ 19 (2553) 
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ส่วน ก. (หมวด 100) การประยุกต์ใช้ทั่วไปส าหรับประมวลจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ IESBA 

HANDBOOK OF THE CODE OF ETHICS 2014 Ed. 

หลักการพื้นฐาน 5 ข้อ 

คู่มือประมวลจรรยาบรรณของ IFAC 

มาตรการป้องกัน 2 ข้อ  

ส่วน ข. (หมวด 200) อธิบายการน า
กรอบแนวคิดไปใช้ส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ 

ส่วน ค. (หมวด 300) อธิบายการน า
กรอบแนวคิดไปใช้ส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ 
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ข้อบังคับ 19 

ข้อก าหนด 

การตีความ  
(โดยนายกสภาฯ) 

เดิม 

Rules-Based 

ต้องประกาศในราชกิจจาฯ 

ข้อบังคับ 

ข้อก าหนด 

การตีความ  
(โดยนายกสภาฯ) 

ใหม่ 
จากส่วน ก 

จากส่วน ข  
และ ส่วน ค 

Principles-Based 

ต้องประกาศในราชกิจจาฯ 

โครงสร้างการบังคับใช้กฎหมาย 
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ข้อบังคับ 

HANDBOOK OF THE CODE OF ETHICS 

2014 Ed. 

พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ม.47 

ยกเลิกข้อบังคับ ฉบับที่ 19  
(หลักการ 6 ข้อใหญ่) 

ข้อก าหนด 4 ข้อ 

ส่วน ก . หลักการพื้นฐาน  
ส่วน ข. บริการสาธารณะ 
ส่วน ค . ในหน่วยงานธุรกิจ 

สอดคล้องกับ  

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญช ี
ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.. 
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โครงสร้างของข้อบังคับใหม่  
สรุปจากส่วน ก ของ IESBA หมวด 100 

ความหมาย 

หมวด 1 บททั่วไป 

หมวด 2 หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ 

หมวด 3 การน าหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ 
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ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ที่ให้บริการสาธารณะ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ในหน่วยงานธุรกิจ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน 
ที่อยู่ใน “ส านักงาน” เช่น 
• ผู้ท าบัญชี 
• ผู้สอบบัญชี 
• ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 5 ด้าน (ยกเว้น
สอบบัญช)ี ที่อยู่ใน “หน่วยงานธุรกิจ”  
เช่น   
• สมุห์บัญชี  
• CFO 

ความหมาย 
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ความหมาย 

“ส านักงาน” หมายความว่า 
 (๑) ผู้ที่ปฏิบัติงานคนเดียว คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 (๒) กิจการท่ีควบคุมฝ่ายต่าง ๆ ตาม (๑) ผ่านการ
เป็นเจ้าของ การจัดการ หรือวิธีการรูปแบบอื่น 
 (๓) กิจการท่ีถูกควบคุม โดยฝ่ายต่าง ๆ ตาม (๑) 
ผ่านการเป็นเจ้าของ การจัดการ หรือวิธีการรูปแบบอื่น 
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ความหมาย 

“ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล” หมายความว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
หรือองค์กรหรือกลุ่มองคก์ร ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อ 
 ก) การก ากับดูแลทิศทางเชงิกลยุทธ์ของกิจการ 
 ข) ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการรับผดิชอบของกิจการ 
 ค) การก ากับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงนิ 
 
ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล อาจรวมถึง บุคคลในระดับบริหาร ตัวอย่างเช่น 
สมาชิกระดับบริหารของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าของกิจการที่เปน็ผู้จัดการ 
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หมวด 1 บททั่วไป 

130 



บททั่วไป 

ข้อ 5  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
1. รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์

สาธารณะ  
2. ปฏิบัติตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่ยังต้อง 
3. ปฏิบัติตามข้ออื่น ๆ ที่เหลือของจรรยาบรรณ 
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บททั่วไป 

ข้อ 6 ภายใต้ข้อบังคับนี้ ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ 
ให้หมายรวมถึง การกระท าของบุคคลอื่น ผู้ซึ่ง 
1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ถึงการกระท านั้น 

หรือ 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างอิงชื่อตน 
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หมวด 2  
หลักการพื้นฐาน 
ของจรรยาบรรณ 
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หล
ักก

าร
พื้น

ฐา
น 

ความซื่อสัตย์สุจริต 
Integrity 

ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 
Objectivity and Independence 

ความรู้ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
Professional Competence, Due Care and ... 

การรักษาความลับ 
Confidentiality 

พฤติกรรมทางวิชาชีพ 
Professional Behavior 

ความโปร่งใส 
Transparency 
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หมวด 3 การน าหลักการ 
พื้นฐานไปปฏิบัติ   
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ข้อ 10 กรอบแนวคิด 

ข้อ 11 อุปสรรค 

ข้อ 12 การประเมินนัยส าคัญของอุปสรรค 

• ก. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ 

• ข. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ 
ข้อ 13 การด าเนินการกรณีพบการฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ  
ของข้อบังคับนี้ 

หมวดที่ 3 การน าหลักการพื้นฐานไปปฏิบัต ิ
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ข้อ 14 มาตรการป้องกัน 

ข้อ 15 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ข้อ 16 ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ 

ข้อ 17 การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีก ากับดูแล 
TCWG 

หมวดที่ 3 การน าหลักการพื้นฐานไปปฏิบัต ิ
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หลักการพื้นฐานตามข้อบังคับนี้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ที่ให้บริการสาธารณะ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ในหน่วยงานธุรกิจ 

มีผลกระทบต่อ 

(ก) ความซื่อสัตย์สุจริต 
(ข) ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 

• เน้นความเป็นอิสระ 
(ค) ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการ

รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
(ง) การรักษาความลับ 
(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 
(ฉ) ความโปร่งใส 

 

(ก) ความซื่อสัตย์สุจริต 
(ข) ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 

• ค านึงถึงความเป็นอิสระ 
(ค) ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการ

รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
(ง) การรักษาความลับ 
(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 
(ฉ) ความโปร่งใส 

ไม่สามารถ
รอมชอม 

เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
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หลักการพื้นฐาน 
ส่วน ก 

• ความซื่อสัตย์สุจริต 
• ความเที่ยงธรรมและ

ความเป็นอิสระ 
• ความรู้ ความสามารถ 

ความเอาใจใส่ และการ
รักษามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน  

• การรักษาความลับ 
• พฤติกรรมทางวิชาชีพ 
• ความโปร่งใส 

มาตรการป้องกัน 

อุปสรรค 

เหตุการณ์แวดล้อม 
(ส่วน ข และ ค) 

ประเมินผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐาน ขจ

ัด 
หร

ือ 
ลด

  
ให

้อย
ู่ใน

ระ
ดับ

ที่ย
อม

รับ
ได

้ 

• อุปสรรคที่เกิดจาก
ผลประโยชน์ส่วนตน 

• อุปสรรคที่เกิดจากการ
สอบทานผลงานตนเอง      

• อุปสรรคที่เกิดจากการ
เป็นผู้ให้การสนับสนุน  

• อุปสรรคที่เกิดจาก
ความคุ้นเคย 

• อุปสรรคที่เกิดจากการ
ถูกข่มขู่  

• ก าหนดโดย องค์กร
วิชาชีพ กฎหมาย หรือ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

• จัดให้มีขึ้นใน
สภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงาน 

ท าให้เกิด 

ภาพรวมโครงสร้างข้อบังคับ 
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