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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 าหรับผูท้  าบญัชี  เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  ตลอดจนช่วยให้เกิดความสะดวกใน
การศึกษาและใช้อา้งอิงในการปฏิบติังาน  สภาวิชาชีพบญัชี โดยคณะอนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ จึง
เห็นสมควรให้มีการจดัพิมพค์  าช้ีแจงขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี  เร่ืองจรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ส าหรับผูท้  าบญัชีเล่มน้ีข้ึน 
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สารบัญ 
 
 หน้า 
๑    วัตถุประสงค์  โครงสร้าง  และหลกัการพืน้ฐานของจรรยาบรรณ 
 
๒    ค าช้ีแจงข้อบังคับจรรยาบรรณ ส าหรับผู้ท าบัญชี 
       หมวดท่ี  ๑    บททัว่ไป 
       หมวดท่ี  ๒    ความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
       หมวดท่ี  ๓    ความรู้  ความสามารถ  และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
       หมวดท่ี  ๔    การรักษาความลบั 
       หมวดท่ี  ๕    ความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ 
       หมวดท่ี  ๖    ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น  ผูเ้ป็นหุ้นส่วน  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ี 
                              ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให้ 
       หมวดท่ี  ๗    ความรับผิดชอบต่อเพื่อร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป 
 
๓    ข้อบังคับสภาวชิาชีพบัญชี เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 
๔    รายช่ือคณะอนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมชูปถัมภ์ 
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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 

 
 
 
 
 
 

1
2
3
4
5

6



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 าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีเป็นขอ้ ๆ   

   ตามหลกัการพื้นฐาน 
๓. ค าช้ีแจง   เป็นค าอธิบายหลกัการพื้นฐานและขอ้บงัคบัแต่ละขอ้ใหช้ดัเจนใน 

  รายละเอียด รวมทั้งการยกตวัอยา่งประกอบในบางกรณี 
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  การท่ีจะแจกแจง
ทุกเหตุการณ์ดงักล่าวใหช้ดัเจนยอ่มเป็นไปไม่ได ้ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งไม่ให้บริการวิชาชีพ  หากพบวา่มี
เหตุการณ์หรือความสัมพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดความล าเอียง หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อการตดัสินใจทาง
วชิาชีพบญัชี  

“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 
ในกรณีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบติัทางวชิาชีพบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักรณีดงักล่าว 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 การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งระมดัระวงัรอบคอบ 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 หรือนอกองคก์รท่ีวา่จา้ง 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 ยงัคงตอ้งถือปฏิบติัแมว้่าความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
และลูกคา้ หรือ ผูว้า่จา้งไดส้ิ้นสุดลงแลว้ก็ตาม เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไดเ้ปล่ียนการจา้งงานหรือไดรั้บลูกคา้
รายใหม่ แมว้า่จะสามารถน าประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้แต่ตอ้งไม่ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัซ่ึงได้
จากความสัมพนัธ์ทางวชิาชีพบญัชี 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 
๓) เป็นหนา้ท่ี หรือ สิทธิทางวชิาชีพ ท่ีกฎหมายไม่มีขอ้หา้มในกรณีต่อไปน้ี 

(๑) เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ของสมาชิกองคก์ร หรือ สถาบนั
ทางวชิาชีพ 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 หรือ ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ หรือ ขอ้สรุปท่ีไม่สามารถแสดงหลกัฐานสนบัสนุนได ้
ควรใชดุ้ลยพินิจทางวชิาชีพในการตดัสินใจวา่ จะใชก้ารเปิดเผย ประเภทใดจึงจะเหมาะสม 

๓. การส่ือสารท่ีคาดหวงัควรเป็นประเภทใด และควรส่ือสารถึงใคร 
๔. บุคคลผูรั้บขอ้มูลการส่ือสารเป็นบุคคลท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

หมวดที ่ ๕  ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ  
(ดูค าอธิบายในหมวดที ่๗) 

หมวดที ่ ๖  ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลทีผู้่ประกอบวชิาชีพบัญชี  
     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



๘  

 

น่าเช่ือถือต่อวิชาชีพ การกระท าท่ีควรละเวน้น้ีรวมถึงการกระท าใดๆ ท่ีบุคคลท่ีสามผูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีมีเหตุมีผล
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 
จากหลกัการพื้นฐานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดน้ี  ได้ถูกน าไปใช้เป็นหลกัการในการจดัท าเป็นขอ้บงัคบัสภา
วชิาชีพบญัชี(ฉบบัท่ี ๑๙) เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙  

 

ค าช้ีแจงข้อบังคับจรรยาบรรณส าหรับผู้ท าบัญชี 

๑. บทน า 
ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  เป็นบทบญัญติัท่ีก าหนดส่ิงท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ

บญัชีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ โดยก าหนดข้ึนเป็นข้อ ๆ ตามหลักการพื้นฐานท่ีได้อธิบายไวใ้นส่วนท่ีแล้ว 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีชดัเจน  ในส่วนน้ี จะเป็นการช้ีแจงและอธิบายถึงขอ้บงัคบัดงักล่าว ซ่ึงใช้ส าหรับผูท้  า
บญัชี โดยเรียงตามล าดบัของหมวดและขอ้บงัคบัแต่ละขอ้  อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากในการปฏิบติัวิชาชีพของผูท้  า
บญัชี อาจตอ้งประสบกบัลกัษณะงานและสถานการณ์ท่ีมีความแตกต่างกนัไป  จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะจดัท าค า
ช้ีแจงให้สามารถครอบคลุมทุกประเด็นได ้ ดงันั้นนอกจากเอกสารค าช้ีแจงขอ้บงัคบัจรรยาบรรณฉบบัน้ีแลว้ใน
เอกสารค าช้ีแจงข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงจัดท าโดยสภาวิชาชีพบัญชีได้น าคู่มือประมวล
จรรยาบรรณท่ีก าหนดโดยสหพนัธ์นกับญัชีนานาชาติ (IFAC) มาขยายความค าช้ีแจงเพิ่มเติม โดยแสดงตวัอยา่ง
การประยุกต์ใช้หลกัการพื้นฐานจรรยาบรรณภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผูท้  าบญัชีสามารถศึกษาเพิ่มเติม 
และน าไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมต่อไป 

๒. ค าช้ีแจงข้อบังคับจรรยาบรรณ 
ข้อ ๑ ถึง ๕ ว่าด้วยเร่ือง  

ข้อ ๑  ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับสภาวชิาชีพบญัชี (ฉบับที ่๑๙) เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ 
ประกอบวชิาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓ 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามเดือนนับแต่วนัถัดจากวนัประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้
“ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี” หมายความว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีดา้นการท าบญัชี ดา้นการสอบ

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

“ผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนเพื่อเป็นผูท้  าบญัชี 
ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรือท่ีจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ 

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



๑๐  

 

๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และบุคคลอ่ืนท่ีใชผ้ลงานของผูป้ระกอบ วชิาชีพบญัชี 
ดว้ยความสุจริตและจ 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 ไม่คดโกง ไม่
หลอกลวง ปฏิบติังานบนหลกัฐานท่ีเป็นจริงและเช่ือถือได ้ไม่อา้งหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอา้งวา่ไดป้ฏิบติังาน
ถา้ไม่ไดป้ฏิบติังานจริง 

“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

จรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ โดยมีลกัษณะการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(ก) ลงลายมือช่ือแสดงความเห็นในการสอบบญัชีโดยมิได้ปฏิบติังานตรวจสอบใด ๆ หรือ

ควบคุมการสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี 



๑๑  

 

(ข) มีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือช่ือ หรือยอมให้ใช้ช่ือ ทั้ งท่ีไม่ได้มีการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีหรือมาตรฐานการบญัชี 

(ค) แสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีน าส่งหน่วยราชการหลายแห่ง โดยงบการเงินแต่ละชุด
แสดงขอ้มูลต่างกนัโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

(ง) แจง้ขอ้ความหรือจดัท ารวมถึงการใชพ้ยานหลกัฐานอนัเป็นเท็จ หรือรู้อยูว่า่เป็น 
   พยานหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ไม่วา่จะจดัท าโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวชิาชีพบญัชี 
(จ) แนะน าใหผู้รั้บบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 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 าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ 
หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ให้หมายความรวมถึง การกระท าของบุคคลอืน่ ผู้ซ่ึง 

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

ฉบบัน้ีเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

ข้อ ๕  ให้นายกสภาวชิาชีพบัญชี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี ้
หมวด ๑   บททัว่ไป 

ขอ้ ๖  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี เป็นขอ้บงัคบัของสภาวชิาชีพบญัชี ก าหนดข้ึนภายใตก้รอบ 
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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



๑๒  

 

ขอ้ ๗  ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ใหค้ณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี 
เป็นผูว้นิิจฉยั และถือวา่ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี เป็นท่ีสุด 

หมวด ๒  ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเทีย่งธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต 
ข้อ ๘  ความโปร่งใส 

ข้อบังคับ  ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 
ค าช้ีแจง   (ก)   ผูท้  าบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

ผูท้  าบญัชีต้องปฏิบติังานอย่างโปร่งใส ไม่ปกปิดขอ้เท็จจริง หรือบิดเบือน
ความจริงอนัเป็นสาระส าคัญ โดยจะต้องมีความมั่นใจว่าข้อมูลท่ีน ามาใช้ถูกต้อง
ครบถว้นเพียงพอเป็นปัจจุบนั และสะทอ้นให้เห็นภาพท่ีแทจ้ริง เพื่อให้ผลงานมีความ
ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และมีหลกัฐานใหต้รวจสอบได ้ตวัอยา่งเช่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   ผูถื้อหุน้ท่ีซ้ือหุน้ผา่นตลาดหลกัทรัพยต์ั้งขอ้สังเกตวา่งบการเงินท่ีจดัท านั้น 
ผูท้  าบญัชีไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการบญัชีวา่ดว้ยการรับรู้รายได ้ฉะนั้นผูท้  าบญัชีจะตอ้ง
อธิบายหลกัเกณฑ์ของมาตรฐานท่ียึดถือให้แก่ผูใ้ชง้บการเงิน (ผูถื้อหุ้น) ไดท้ราบ โดย
เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ท าการตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารท่ีใชใ้นการบนัทึก
บญัชี 
(ข)   ผูท้  าบญัชีตอ้งใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติังานวชิาชีพ 
บญัชีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเพียงพอสะดวกตามท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมแก่กรณี ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัในเร่ืองการรักษาความลบั 

เม่ือมีผูเ้ก่ียวข้องท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานวิชาชีพบญัชีเข้ามา
สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาหรือขอ้สงสัยในงบการเงิน ผูท้  าบญัชีจะตอ้งช้ีแจงเพื่อ
แก้ขอ้สงสัยหรือปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดความเขา้ใจกบัผูถ้ามอย่างเพียงพอ และให้เกิด
ความสะดวกในการสอบถาม เช่น อีเมล์ เวบ็ไซต ์หรือตอบในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การ
ตอบจะตอ้งระมดัระวงัให้ค  าตอบเท่าท่ีจ  าเป็นและเหมาะสม อยา่ให้เกินกวา่ท่ีกฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัก าหนดไว ้

ข้อ ๙   ความเป็นอสิระ 
ข้อบังคับ    ขอ้ ๙(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระภายใตก้รอบ 

วชิาชีพบญัชี   
ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากอิทธิพลหรือการควบคุมอยา่งไม่ 



๑๓  

 

เหมาะสมของบุคคลอ่ืนท่ีท าใหเ้กิดความสงสัยในความเป็นกลาง หรือความเท่ียงธรรม
ของผูท้  าบญัชีและตอ้งใช้ดุลยพินิจและปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระภายใตข้อบเขตของ
มาตรฐานการบญัชี เวน้แต่กรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน   

ข้อบังคับ    ขอ้ ๙(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติังานท่ีตนขาดความเป็นอิสระภายใตก้รอบวชิาชีพ 
บญัชี 

ค าช้ีแจง    ในกรณีท่ีผูท้  าบญัชีเห็นวา่มีความสัมพนัธ์หรือมีสถานการณ์ใดท่ีจะกระทบต่อ 
ความเป็นอิสระในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของวชิาชีพ ผูท้  าบญัชีตอ้งใช้ 
วจิารณญาณในการรับงาน ถอนตวัจากการใหบ้ริการ หรือหยดุการใหบ้ริการชัว่คราว 
จนกวา่ความสัมพนัธ์หรือสถานการณ์ท่ีกระทบความเป็นอิสระไดย้ติุลง  

ในกรณีท่ีผูท้  าบญัชีในองคก์ร หรือในส านกังานบญัชีถูกฝ่ายบริหาร ในองคก์ร 
มอบหมายให้ปฏิบติังานทางบญัชีต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดไว ้เช่น การตี
ราคาสินทรัพย์ การค านวณค่าเส่ือมราคา เป็นต้น แต่เม่ือผูท้  าบัญชีได้โต้แยง้การ
ปฏิบติังานตามหลักวิชาชีพบญัชีจนเป็นท่ีประจกัษ์แล้ว เช่น การประชุมหารือกัน
ระหวา่งผูท้  าบญัชีกบัผูว้า่จา้ง  การช้ีแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้เขา้ใจถูกตอ้งตาม
หลักมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีถึงหัวหน้างานหรือนายจ้าง  และการหารือกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ย่อมถือว่าเป็นการผ่อนคลายในระดบัหน่ึง อย่างไรก็ดีผูท้  า
บญัชีตอ้งพิจารณาถึงการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัจรรยาบรรณขอ้อ่ืน ๆ ดว้ย 

ตวัอยา่งการเพิ่มมาตรการป้องกนัและผอ่นคลาย เช่น 
(ก) ปฏิเสธท่ีจะรับหรือปฏิบติังาน 
(ข) การมีนโยบายการควบคุมคุณภาพงาน การระบุส่วนไดเ้สียหรือความสัมพนัธ์

ของผูท้  าบญัชี ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูท้  าบญัชีกบัลูกคา้หรือฝ่ายบริหาร 
(ค) การปฏิบติัในกรณีส านกังานบญัชี เช่น 

๑) ส่ือสารนโยบายการปฏิบติังาน และกระบวนการท างานของส านักงาน 
ตลอดจนการปลูกฝังจรรยาบรรณดา้นความเป็นอิสระให้กบัพนักงานใน
ส านกังาน  

๒) ให้ผูท้  าบญัชีรายอ่ืนในส านักงาน สอบทานงานท่ีท าหรือให้ค  าปรึกษาท่ี
จ าเป็น การหมุนเวียนผู ้ท  าบัญชีท่ีรับงานของลูกค้าแต่ละราย การขอ
ค าปรึกษาจากหน่วยงานหรือบุคคลท่ีสามท่ีมีความเป็นอิสระ เป็นตน้  

๓) ไม่รับท าบญัชีและสอบบญัชีใหก้บัลูกคา้รายเดียวกนั 



๑๔  

 

(ง) ในกรณีท่ีผูท้  าบญัชีมีขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี 
ผูท้  าบญัชีอาจแจง้มาท่ีสภาวิชาชีพบญัชี และ/หรือกรมพฒันาธุรกิจการคา้เพื่อ
ทราบก็ได ้

การพิจารณาความเป็นอิสระให้พิจารณาในช่วงเวลาตั้งแต่ผูท้  าบญัชีและกลุ่มผูป้ฏิบติังานของ
ผูท้  าบญัชีเร่ิมตน้ปฏิบติังาน จนถึงการส่งมอบงานให้กบัผูว้า่จา้ง หรือความสัมพนัธ์ทางวิชาชีพ
ระหวา่งผูท้  าบญัชีกบัลูกคา้ส้ินสุดลง โดยพิจารณาจากสัญญาหรือขอ้ตกลง 

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

ไม่มีส่วนไดเ้สียในงานท่ีตนประกอบวชิาชีพ นอกจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ 
ประกอบวชิาชีพนั้น 

ค าช้ีแจง   ตวัอยา่งปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหผู้ท้  าบญัชีด ารงไวซ่ึ้งความเท่ียงธรรม เช่น 
(ก) ผูท้  าบัญชี มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้องตามหลักฐานเอกสารหรือ

ส่ิงแวดลอ้ม ผูท้  าบญัชีตอ้งหลีกเล่ียงความสัมพนัธ์หรือสถานการณ์ใดๆ ท่ีอาจท า
ใหผู้ท้  าบญัชีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลางในการใชดุ้ลยพินิจ เช่น 
๑) รับของขวญั ของก านลั หรือการรับรองจากลูกคา้หรือฝ่ายบริหารท่ีตนเอง

สังกดัอยู่ ในส่วนท่ีเกินสมควร การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของผูท้  าบญัชี ในเร่ืองดงักล่าวไม่รวมถึงการรับประโยชน์และค่าตอบแทน
จากการใหบ้ริการทางวชิาชีพนั้น 

๒) กู้ยืมเงิน หรือค ้ าประกันโดยลูกค้าหรือฝ่ายบริหารท่ีตนสังกดัอยู่ท่ีไม่ใช่
ธนาคารหรือสถาบนัการเงินในจ านวนเกินสมควร หรือท่ีนอกเหนือจากท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบของบริษทั 

(ข) ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่เรียกทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าบริการ 
หรือรางวลัใด ๆ จากบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นการตอบแทนจากการท่ีบุคคลอ่ืนนั้น
ได้รับงานจากกิจการท่ีตนเป็นผูป้ฏิบติัวิชาชีพบญัชี และการได้รับงานของ
บุคคลอ่ืนนั้นเป็นเพราะการแนะน าของตน 

กรณีต่อไปน้ีอาจถือวา่ผูท้  าบญัชีเรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จาก 
บุคคลใดในเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บงาน จากการแนะน าหรือจดัหางานของตนในฐานะท่ี
เป็นผูท้  าบญัชีของกิจการนั้น เช่น 



๑๕  

 

๑) นาย ก ผูท้  าบญัชีของบริษทั ข แนะน าให้บริษทั ข ท าการประกนัวินาศภยั
กับบริษัท ค ประกันภัย และ นาย ก ได้รับค่านายหน้าจากบริษัท ค 
ประกนัภยั จ  านวนหน่ึงจากการแนะน างานให ้

๒) การได้รับรายได้ค่านายหน้า หรือรายได้ท านองเดียวกนัจากการแนะน า
ลูกคา้ของผูท้  าบญัชี 

๓) ผูท้  าบญัชีแนะน างานให้ นาย ง ท างานกบับริษทั ข ซ่ึงตนเป็นผูท้  าบญัชี
โดยตนเองเรียกค่าตอบแทนจากการแนะน างานนั้นจาก นาย  ง  ดว้ย 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๐(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชดุ้ลยพินิจบนหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดโ้ดยปราศจากความมี 
อคติและความล าเอียง 

ค าช้ีแจง    การใชดุ้ลยพินิจในทางวชิาชีพของผูท้  าบญัชีจะตอ้งเป็นไปตามขอ้มูลและ 
หลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้โดยปราศจากความมีอคติและความล าเอียง     

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

ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชี ในบางกรณีอาจตกอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ท่ีท าใหมี้อคติและความ 
ล าเอียงในการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพได ้ดงันั้นผูท้  าบญัชีควรหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ี
อาจท าให้เกิดความสัมพนัธ์ อิทธิพลและการโน้มน้าวต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการใช้
ดุลยพินิจได ้

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

ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง 
ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเป็นท่ีทราบไดว้า่เก่ียวขอ้งกบัรายงาน  

แบบแสดงรายการ การส่ือสาร หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเช่ือไดว้า่เป็นขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขอ้มูลท่ีอาจท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจผิด ขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจน หรือขอ้มูลท่ีได้
ละเวน้หรือปิดบงั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีอยู่ในรายงาน ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิดได ้
อย่างไรก็ดี ผูท้  าบญัชีอาจไม่ถือว่าไดมี้การปฏิบติัตามท่ีกล่าวในวรรคขา้งตน้ ถา้ผูท้  า
บญัชีไดป้ฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัทางวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีดงักล่าว  

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๑(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานตรงตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง 
ค าช้ีแจง   (ก)   ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่กระท าการหรือสนบัสนุนใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการโดยทุจริต 



๑๖  

 

ซ่อนเร้น ปลอมแปลง แกไ้ขหรือท าลายเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหผ้ดิจากความ 
เป็นจริง  
(ข)   ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่แนะน าหรือเห็นดว้ยกบัลูกคา้หรือฝ่ายบริหารใหมี้การจดัท า 
เอกสารหรือหลกัฐานทางบญัชีท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือตามมาตรฐานการบญัชี 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๑(๓) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งไม่อา้งหรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานโดยท่ี 
ไม่ไดมี้การปฏิบติังานจริง 

ค าช้ีแจง   (ก)   ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่ลงลายมือช่ือเป็นผูท้  าบญัชี โดยมิไดมี้ส่วนในการปฏิบติังานหรือ 
ควบคุมการปฏิบติังานจริง 
(ข)   ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่ยนิยอมใหบุ้คคลใดอา้งวา่ตนเองมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
หรือควบคุมการปฏิบติังานโดยมิไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติังานหรือควบคุมการ 
ปฏิบติังานจริง  

หมวดที ่ ๓   ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ข้อ ๑๒  ความรู้ ความสามารถ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชค้วามรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพ วธีิปฏิบติั กฎหมายท่ี 
เก่ียวขอ้ง ความช านาญและประสบการณ์ทางวชิาชีพดว้ยความมีสติ เอาใจใส่อยา่งเตม็ 
ความสามารถ และระมดัระวงัรอบคอบ 

ค าช้ีแจง    การใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ถือเป็นหนา้ท่ีและความ 
รับผดิชอบของผูท้  าบญัชี ดงัน้ี 

(ก) มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้อยู่ในระดับท่ีสามารถให้ความมั่นใจแก่
ผู ้รับบริการ หรือผู ้ว่าจ้างว่าจะได้รับบริการทางวิชาชีพบัญชีตามความรู้
ความสามารถท่ีตอ้งการตามท่ีก าหนดโดยวชิาชีพบญัชี 

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

บญัชี 
(๒) การรักษาระดับ ความรู้ความสามารถ ตามท่ีก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ

บญัชี 
(ค)   ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีสมเหตุสมผลเพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ ผูช่้วยผูท้  าบญัชีท่ีอยู่

ภายใตก้ารก ากบัดูแลของตน ไดรั้บการฝึกอบรมและการก ากบัดูแลท่ีเพียงพอ 



๑๗  

 

ในการปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบตามมาตรฐานในการปฏิบติังานผูท้  า
บญัชีตอ้งวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูลและหลกัฐานให้เพียงพอในการ
ปฏิบติังาน 

ตวัอย่างของการใช้ความรู้และความระมดัระวงัรอบคอบ เช่น ผูท้  าบญัชีตอ้งมุ่งมัน่
ปฏิบติังาน โดยใช้ความระมดัระวงัรอบคอบในการปฏิบติังานตามท่ีพึงมีส าหรับสถานการณ์
นั้นๆ การใช้ความระมดัระวงัรอบคอบน้ี รวมถึงกรณีท่ีผูท้  าบญัชีตอ้งน าผลงานของผูท้  าบญัชี
รายอ่ืนไปใช้ ซ่ึงผูท้  าบญัชีตอ้งด าเนินการให้มีหลกัฐานท่ีเพียงพอส าหรับการจดัท าบญัชีและ
รายงานท่ีตนเองจดัท าข้ึน 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบวชิาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอท่ีจะ 
ปฏิบติังานใหส้ าเร็จได ้

ค าช้ีแจง    เพือ่เป็นแนวปฏิบติัในการใหบ้ริการโดยมัน่ใจวา่ผูท้  าบญัชีมีความสามารถ 
เพียงพอท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จได ้ 

    ในการพิจารณารับงาน ผูท้  าบญัชีตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของ 
ลูกคา้ ลกัษณะงานบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ และมีความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบติังาน 
ให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดีและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง
ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่แสดงตนวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีตนเองมี
ความรู้และความสามารถไม่เพียงพอ ในกรณีน้ีผู ้ท  าบัญชีควรพิจารณาท่ีจะรับ
ค าแนะน าหรือใชผ้ลงานจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความถนดัในงานดงักล่าว 

    กรณีต่อไปน้ีอาจถือวา่ผูท้  าบญัชีรับงานท่ีเกินความรู้ความสามารถใน 
การปฏิบติังานได ้เช่น ผูท้  าบญัชีรับงานในปริมาณมากเกินกวา่ท่ีก าหนดในกฎหมาย 
เก่ียวกบัการบญัชีหรือมีระยะเวลาท่ีไม่เหมาะสมจนไม่สามารถควบคุมการปฏิบติังาน 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบติังานได ้

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒(๓) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบวชิาชีพ ดว้ยความมุ่งมัน่และขยนัหมัน่เพียร 
ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีตอ้งปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยความมุ่งมัน่และขยนัหมัน่เพียร  

โดยมีความรับผิดชอบและใส่ใจในการปฏิบติังานอย่างมีทกัษะ ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ทนัเวลาตามสัญญาหรือขอ้ผูกพนัของลูกคา้หรือผูว้า่จา้ง และเป็นไปตามขอ้บงัคบัใน
เร่ืองของความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 
ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒(๔) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งศึกษาหาความรู้และความช านาญทางวชิาชีพเพิ่มเติมอยา่ง 



๑๘  

 

ต่อเน่ือง เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ   
ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีตอ้งศึกษาหาความรู้และความช านาญทางวชิาชีพใหเ้พียงพอท่ีจะ 

ปฏิบติังานใหส้ าเร็จได ้
การท่ีผูท้  าบญัชีจะมีความรู้ความสามารถในงานท่ีรับวา่จะใหบ้ริการ ผูท้  าบญัชี

ตอ้งผ่านการศึกษา การอบรม และมีการศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจในงานดงักล่าว
เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาและมีประสบการณ์ การฝึกฝนในการใชว้ิจารณญาณ 
และการประยุกตใ์ชค้วามรู้นั้นกบังานท่ีรับว่าจะให้บริการ เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะ
ไดรั้บบริการวชิาชีพท่ีสมบูรณ์และทนัต่อเหตุการณ์ 

ข้อ ๑๓  มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๓(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบวชิาชีพบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพ 

และมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค าช้ีแจง   (ก)   ผูท้  าบญัชีตอ้งใหบ้ริการทางวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของวชิาชีพและ 

มาตรฐานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ผูท้  าบญัชีตอ้งมีความเขา้ใจในมาตรฐานวิชาชีพท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี รวมถึงมาตรฐานวิชาการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น มาตรฐานการควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
การเงิน ภาษีอากร กฎหมายอ่ืน ๆ และตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา   
(ข)   ผูท้  าบญัชีตอ้งควบคุมคุณภาพงานใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ ผูท้  าบญัชีควรมีการ 
อบรมและควบคุมคุณภาพงานของตนเองและผูช่้วยใหป้ฏิบติังานอยา่งเหมาะสมและ 
สม ่าเสมอ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผลงานการบริการทางวชิาชีพไดม้าตรฐาน 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๓(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ และดว้ยความ 
ช านาญตามมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีตอ้งระมดัระวงัรอบคอบ และใชค้วามช านาญในการปฏิบติังานตาม 
มาตรฐานของวชิาชีพและมาตรฐานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่ยนิยอมใหผู้อ่ื้นอา้ง 
วา่ตนเป็นผูป้ฏิบติังาน โดยมิไดป้ฏิบติังานหรือควบคุมการปฏิบติังานจริงและตอ้งใช ้
ความระมดัระวงัรอบคอบในการบนัทึกขอ้มูล เม่ือปรากฏวา่มีขอ้มูลหรือเหตุการณ์อาจ 
มีผลกระทบ หรือมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติังานวชิาชีพผูท้  าบญัชีตอ้งพิจารณาถึงความมี 
สาระส าคญัของผลกระทบและขอ้จ ากดัดงักล่าวต่อการปฏิบติังาน และจะตอ้งเปิดเผย 



๑๙  

 

ขอ้มูลหรือเหตุการณ์ดงักล่าวให้ชัดเจนให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ โดยอาจแจง้ค าโตแ้ยง้
หรือหาทางแกไ้ขอยา่งเหมาะสม ก่อนท่ีจะรับหรือปฏิเสธการปฏิบติังาน 

หมวดที ่๔    การรักษาความลบั 
ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๔ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์รท่ีตนไดม้าจากการ 

ปฏิบติังานวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลบัขององค์กรท่ีตน
สังกดัไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
องค์กร เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
หรือในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

ค าช้ีแจง   ขอ้พิจารณาในการรักษาความลบั รวมถึงกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี เช่น 
(ก)   ผูท้  าบญัชีจะตอ้งเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลตลอดเวลา โดยจะตอ้งใช้ความ

ระมัดระวงัต่อสถานการณ์ท่ีอาจท าให้มีการเปิดเผยข้อมูลได้โดยไม่ตั้ งใจ 
โดยเฉพาะในระหว่างการติดต่อหรือมีความสัมพนัธ์กบัหุ้นส่วนหรือพนัธมิตร
ทางธุรกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กันมาเป็นระยะเวลานาน บุคคลใกล้ชิดภายใน
ครอบครัว บิดามารดา คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารอุปการะของผูท้  าบญัชี 

(ข)   ผูท้  าบญัชีจะตอ้งเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลท่ีได้รับจากบุคคลท่ีอยู่ระหว่าง
พิจารณารับเป็นลูกค้าหรือจากองค์กรท่ีต้องการใช้บริการทางวิชาชีพซ่ึงอยู่
ระหวา่งพิจารณาวา่จา้งผูท้  าบญัชี 

(ค)  ผูท้  าบญัชีตอ้งจดัให้มีระบบท่ีเพียงพอในการติดตามควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า
ผูป้ฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมดูแลของตนเองและบุคคลท่ีตนไดข้อค าแนะน า
หรือขอความช่วยเหลือมีการถือปฏิบติัตามหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัการเก็บ
รักษาความลบัของขอ้มูล 

(ง)   ผูท้  าบญัชีจะตอ้งเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลแมใ้นกรณีท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูท้  าบญัชีกบัลูกคา้หรือผูว้า่จา้งจะส้ินสุดลงแลว้ก็ตาม อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงองคก์รท่ีสังกดัหรือผูว้่าจา้ง หรือในกรณีท่ีมีการรับลูกคา้ใหม่ 
ผูท้  าบญัชีสามารถน าประสบการณ์ท่ีตนไดม้าจากการให้บริการทางวิชาชีพแก่
ลูกค้าหรือผู ้ว่าจ้างรายเดิมมาใช้ แต่จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น
ความลับ ซ่ึงตนได้ล่วง รู้หรือได้มาจากการให้บ ริการทางวิชา ชีพและ
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีผา่นมา 

          ผูท้  าบญัชีสามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ในกรณีท่ีเป็น 



๒๐  

 

หน้าท่ีหรือความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือโดยสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมาย หรือในฐานะผูท้  าบญัชี ท่ีจะตอ้งเปิดเผย ดงัน้ี 
(ก) ตวัอย่างการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าท่ี ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายใน

ฐานะผูท้  าบญัชี   
๑) การแสดงหรือจดัส่งเอกสารหลักฐานภายใต้กระบวนการตาม

กฎหมาย  
๒) การเ ปิด เผยต่อองค์กร ท่ีท าหน้า ท่ีก ากับ ดูแลผู ้ท  าบัญชีใน

กระบวนการตรวจสอบดา้นคุณภาพ (quality review)  
๓) การเปิดเผยต่อองค์กรท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลผูท้  าบัญชีหรือการ

เปิดเผยต่อหน่วยงานก ากับดูแลในกระบวนการไต่สวนหรือ
ตรวจสอบ  

๔) การเปิดเผยภายใตก้ระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเพื่อแสดงว่า
ตนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเยีย่งผูท้  าบญัชีท่ีดี 

๕) การ เ ปิด เผยตามข้อบังคับของมาตรฐานทางวิชา ชีพและ
จรรยาบรรณของผูท้  าบญัชี 

(ข) ในการตดัสินใจวา่จะเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือไม่ ผูท้  าบญัชีควร
พิจารณาประเด็นต่อไปน้ี  
๑) ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อผลประโยชน์ของบุคคลทุกฝ่าย 

รวมถึงบุคคลท่ีสามจากการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั แมว้า่จะ
ไดรั้บความเห็นชอบจากลูกคา้หรือฝ่ายบริหารแลว้ก็ตาม 

๒) ขอ้มูลท่ีเป็นความลบันั้น ผูท้  าบญัชีไดรั้บรู้ และมีขอ้มูลสนบัสนุน
เพียงพอในระดบัท่ีเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัหรือไม่ ส าหรับในบาง
สถานการณ์ ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัเก่ียวขอ้งกบัความจริงท่ียงัไม่
มีข้อมูลสนับสนุน ข้อมูลท่ีไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือ
ขอ้สรุปท่ียงัไม่มีขอ้มูลสนับสนุน แต่มีความจ าเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเป็นความลับนั้ น ผู ้ท  าบัญชีควรใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับ
ประเภทของการเปิดเผย รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการ
เปิดเผย ตลอดจนบุคคลท่ีสมควรจะได้รับข้อมูลท่ีเป็นความลับ 



๒๑  

 

โดยจะตอ้งมัน่ใจวา่บุคคลท่ีจะไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นความลบันั้นเป็น
บุคคลท่ีสมควรจะไดรั้บขอ้มูลนั้น 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๕ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ท่ีตนไดม้าจากการ 
ปฏิบติังานวชิาชีพ และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลบัขององคก์รท่ีตน 
สังกดั ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

ค าช้ีแจง    ในการปฏิบติังาน ผูท้  าบญัชีอาจล่วงรู้หรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลใด ๆ ท่ีพึงถือเป็น 
ความลบัของกิจการท่ีตนใหบ้ริการหรือปฏิบติังาน ผูท้  าบญัชีจะตอ้งไม่น าขอ้มูลนั้นไป 
เปิดเผย ทั้งน้ีรวมถึงการท่ีผูท้  าบญัชีหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูท้  าบญัชีจะตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ี 
ไดม้าในระหวา่งการปฏิบติังานไปใชห้รือเป็นท่ีประจกัษช์ดัวา่ไดใ้ชเ้พื่อประโยชน์ของ 
ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก เช่น แนะน าใหค้นใกลชิ้ดหรือเครือญาติ 
ไปซ้ือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่จะเพิ่มทุนหรือซ้ือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก่อนท่ีบริษัทจะประกาศ
จ่ายเงินปันผล 

หมวดที ่ ๕  ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ 
ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๖ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งมีความรับผดิชอบตามกรอบวชิาชีพบญัชีต่อผูรั้บบริการ 
ค าช้ีแจง   (๑)   ในกรณีผูท้  าบญัชีท่ีใหบ้ริการรับจา้งท าบญัชีหรือส านกังานบญัชีตอ้งมีความ 

รับผดิชอบตามกรอบวชิาชีพบญัชีต่อผูรั้บบริการ ดงัน้ี 
(ก) เม่ือผูท้  าบญัชีได้ให้บริการทางบญัชีต่อผูรั้บบริการเสร็จแล้ว ต้องส่งคืน

เอกสารการบันทึกบัญชี และข้อมูลการบันทึกบัญชีคืนแก่ผูรั้บบริการ
โดยเร็ว 

(ข) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาต้องหยุดการให้บริการ เช่น ไม่ได้รับค่าธรรมเนียม
วิชาชีพเป็นเวลานานเกินกว่า ๓ เดือน ตอ้งแจง้ยกเลิกการให้บริการทาง
บญัชีต่อผูรั้บบริการภายในระยะเวลาอนัสมควร 

(ค) ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่ละทิ้งการปฏิบติังานท่ีรับไวแ้ลว้ หรือปฏิบติังานไม่เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวโ้ดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรและไม่ไดแ้จง้ให้
ผูว้่าจ้างทราบ ซ่ึงถือว่าผูท้  าบญัชีขาดความรับผิดชอบต่อลูกคา้ และอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ลูกคา้ 

(ง) ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่จดัท าหลกัฐานเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือแนะน าให้ผูว้า่จา้ง
เสียภาษีอากรไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงจะท าให้บญัชีและงบการเงินท่ี



๒๒  

 

น าส่งหน่วยงานราชการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง และเกิดความเสียหายแก่
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐและผูอ่ื้น หากน าผลงานของผูท้  า
บญัชีไปใช ้

(๒)   ในกรณีผูท้  าบญัชีในองคก์ร ตอ้งมีความรับผดิชอบตามกรอบวชิาชีพบญัชี ดงัน้ี 
(ก) ผูท้  าบญัชีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ข) ในกรณีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีต่างจากมาตรฐานการบัญชี 

จะตอ้งช้ีแจงให้เป็นท่ีประจกัษว์า่ มาตรฐานการบญัชีท่ีถูกตอ้งเป็นอยา่งไร 
แต่ถา้ยงัมีปัญหาใหป้รึกษาสภาวชิาชีพบญัชีฯ 

(ค) ผูท้  าบญัชีต้องไม่ละทิ้งการปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบติัให้
ทนัเวลาท่ีก าหนดไว ้ในกรณี ถา้มีปัญหาล่าชา้ให้แจง้ผูรั้บผิดชอบทราบถึง
สาเหตุ 

(ง) ผูท้  าบญัชี ตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัเก็บเอกสาร หลกัฐานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

ข้อบังคับ    ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานตามกรอบวชิาชีพบัญชี เพือ่ให้เกดิความ 
น่าเช่ือถือและมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  

ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีท่ีใหบ้ริการรับจา้งท าบญัชีหรือส านกังานบญัชีตอ้งปฏิบติังานให้ 
เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ ภายใตก้รอบวชิาชีพ 

ผูท้  าบญัชีตอ้งใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ในการส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพ 
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูท้  าบญัชีด้วยกนัจนก่อให้เกิดผลงานของผูท้  า
บญัชีท่ีเป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลหลายฝ่ายซ่ึงอาจรวมทั้งสาธารณชน ผูท้  าบญัชีจึงตอ้ง
ปฏิบติัตนเพื่อรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาและส่งเสริม
เกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ เช่น 

(ก) ไม่กล่าวเกินจริงเก่ียวกับบริการท่ีตนสามารถให้ได้ คุณสมบติัของตน หรือ
ประสบการณ์ท่ีมี  

(ข) ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ดูถูกเหยยีดหยามงานของผูท้  าบญัชีอ่ืน  
(ค) ไม่เป็นผูถู้กศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผูอ้ยู่ในระหว่างสถานะเป็นบุคคล

ลม้ละลาย 



๒๓  

 

(ง) ไม่กระท าความผดิทางอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก 
เวน้แต่โทษท่ีเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือลหุโทษ 

นอกจากน้ีผูท้  าบญัชียงัพึงบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม 

หมวดที ่๖   ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลทีผู้่ประกอบวชิาชีพบัญชี 
     ปฏิบัติหน้าทีใ่ห้ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๘ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคก์รท่ีตนสังกดั 
ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีในองคก์รนอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูท้  าบญัชีแลว้  

กฎหมายยงัก าหนดใหต้อ้งมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคล หรือนิติ 
บุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให้ ซ่ึงในขอ้บงัคบัน้ีไดร้ะบุให้ผูท้  าบญัชี
จะตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคก์รท่ีตนสังกดัดว้ย ดงันั้นขอ้บงัคบัน้ีจะ
ท าให้มีความแตกต่างกนัในแต่ละองค์กรท่ีมีจริยธรรมทางธุรกิจท่ีแตกต่างกันด้วย
ตามแต่ความเคร่งครัดของจริยธรรมท่ีองค์กรนั้นก าหนดไว ้ในกรณีท่ีองค์กรไม่ได้
ก าหนดเร่ืองจริยธรรมไวช้ดัเจน ผูท้  าบญัชีตอ้งใชจ้ริยธรรมของธุรกิจโดยทัว่ไปแทน 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๙ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแล 
ทรัพยสิ์นขององคก์รท่ีตนสังกดั 

ค าช้ีแจง    ในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชค้  าช้ีแจงในหมวด ๒ ขอ้ ๑๑ ความซ่ือสัตย ์
สุจริตมาเป็นแนวในการปฏิบติัได้ ซ่ึงในข้อบงัคบัน้ีได้เพิ่มเร่ืองการดูแลทรัพย์สิน
องคก์รท่ีตนสังกดัไวด้ว้ย ดงันั้น ผูท้  าบญัชีจะตอ้งจดัให้มีหรือให้ค  าแนะน าระบบงาน
บริหารสินทรัพยใ์ห้เหมาะสมกบัขนาดขององคก์ร เช่น การจดัให้มีทะเบียนสินทรัพย์
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามบญัชีสินทรัพย ์และการตรวจนบัอยา่งเพียงพอ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๐ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชเ้วลา และทรัพยสิ์นขององคก์รท่ีตนสังกดัใหเ้กิด 
ประโยชน์สูงสุด ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลท่ีสามทั้งทางตรงและ 
ทางออ้ม 

ค าช้ีแจง    ขอ้บงัคบัน้ีก าหนดใหผู้ท้  าบญัชีในองคก์รตอ้งใชเ้วลา และทรัพยสิ์นของ 
องคก์รใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงมีเจตนาใหใ้ชเ้วลาและทรัพยสิ์นเยี่ยงวิญญูชนในการ
ปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ในเร่ืองการใช้เวลาอย่างน้อยต้องมา
ปฏิบติังานตามระยะเวลา ซ่ึงรวมถึงการป่วย สาย ลา ท่ีเป็นขอ้บงัคบัในระเบียบการ
บุคคลหรือสัญญาจ้างในบางกรณีอาจจะต้องมีการท างานล่วงเวลาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีให ้การใชท้รัพยสิ์นขององคก์รก็ตอ้งมีการระมดัระวงัไม่ให้



๒๔  

 

เสียหาย สูญหาย โดยการประมาทเลินเล่อ รวมทั้งการใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กบั
องคก์ร เช่น การใชร้ถยนต์พาหนะในการปฏิบติังานของกิจการดว้ยความระมดัระวงั 
นอกจากน้ีจะตอ้งไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น 
ไม่ใช้รถยนต์ขององค์กรในงานส่วนตวั ยกเวน้องค์กรนั้นอนุญาตไว ้หรือยินยอมให้
บุคคลท่ีสามน ารถยนตไ์ปใชง้าน เป็นตน้ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๑ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์กบัองคก์ร สถาบนั ธุรกิจภายนอก  
หรือความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ เพื่อหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีในองคก์รพึงระมดัระวงั ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 
องคก์ร เช่น ไดรั้บสิทธิประโยชน์ไม่วา่จะเป็นตวัเงิน/สินทรัพย ์หรือประโยชน์อ่ืนๆ ท่ี
เกินกว่าระเบียบขององค์กรก าหนดไว ้เม่ือมีกรณีท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดัแยง้ 
ถึงแมจ้ะมีการอนุมติัตามหลกัเกณฑ์แลว้ก็ตาม ก็ตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์กบัองค์กร 
เช่น การเป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นในองค์กรอ่ืน ท่ีเป็นสาระส าคัญ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้น รวมถึงให้ระบุจ านวนเงิน สินทรัพย ์หรือ
ประโยชน์อ่ืนไวใ้ห้ชัดเจน ทั้งน้ี ให้รวมถึงความสัมพนัธ์ทางเครือญาติท่ี ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดไวใ้ห้ต้อง
เปิดเผยความสัมพนัธ์ของญาติสนิท ไดแ้ก่ คู่สมรส บิดามารดา บุตรและคู่สมรส พี่นอ้ง
ท่ีจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงควรเปิดเผยในลกัษณะเดียวกบัค าช้ีแจงใน
หมวดท่ี ๔ ขอ้ ๑๔ และขอ้ ๑๕ เร่ือง การรักษาความลบั 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๒ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง และการ 
ด าเนินการขององคก์รท่ีตนสังกดั 

ค าช้ีแจง    ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณ ไดก้ าหนดเร่ืองความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 
บญัชีไวแ้ลว้ โดยการกระท าใดๆ ท่ีเป็นเหตุให้ผูท้  าบญัชีในองค์กรจะตอ้งไดรั้บโทษ 
การประพฤติผดิจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ ซ่ึงจะมีค านิยามไวใ้นขอ้ ๓ ของขอ้บงัคบั
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ซ่ึงรวมถึงเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการ
ประกอบวิชาชีพบญัชีจากหน่วยงานราชการหรือสถาบนัวิชาชีพบญัชีอ่ืนท่ีควบคุม
หรือก ากบัดูแล ซ่ึงเป็นเร่ืองเฉพาะตวัของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีท าให้มีผลกระทบ
ต่อช่ือเสียงและการด าเนินการขององค์กร นอกจากน้ี ถ้าผูท้  าบญัชีประพฤติผิดตาม
ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณและมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณของสภา



๒๕  

 

วิชาชีพบญัชี จนถึงท่ีสุดแลว้วา่ผิดจริง ก็ถือวา่มีการกระท าท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง
และการด าเนินการขององคก์รท่ีตนสังกดัดว้ย 

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

ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีในองคก์รตอ้งมีความรู้ความสามารถและปฏิบติัตามมาตรฐานการ 
ปฏิบติังานตามขอ้บงัคบั  ขอ้ ๑๒ และขอ้ ๑๓ เม่ือไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัและค าช้ีแจง
แล้วอย่างถูกต้อง จึงจะถือว่าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบและมีเหตุผลในการ
ปฏิบติังานเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเพื่อบรรลุเป้าหมายและประโยชน์ขององคก์รท่ี
ตนสังกดั รวมทั้งการปฏิบติังานให้นายจา้งตามท่ีระเบียบหรือสัญญาจา้งท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หมวดที ่๗   ความรับผดิชอบต่อเพือ่นร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป 
ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๔ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่แยง่งานวชิาชีพบญัชีจากผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีดา้น 

เดียวกนัรายอ่ืน 
ค าช้ีแจง    การไม่แยง่งานวชิาชีพบญัชีจากผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีดา้นเดียวกนัรายอ่ืน 

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านักงานท าบญัชีหรือผูท้  าบญัชีท่ีให้บริการรับจา้งท าบญัชี
โดยเฉพาะไม่รวมถึงการสมคัรงานของผูท้  าบญัชีในองคก์ร 

ผูท้  าบัญชีจะต้องไม่เสนอตนเองเข้ารับงานของกิจการใดท่ีผูท้  าบัญชีอ่ืน
ปฏิบัติงานอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ทั้ ง น้ี รวมถึงการไม่ยินยอมให้ผู ้อ่ืน
ด าเนินการแทนดว้ย   

กรณีดงัต่อไปน้ีถือวา่ไม่เป็นการแยง่งานจากผูท้  าบญัชีอ่ืน เช่น 
(ก) ไดรั้บการยนิยอมจากผูท้  าบญัชีคนก่อน 
(ข) มีเหตุอนัควรเช่ือวา่ลูกคา้ไดถ้อนผูท้  าบญัชีคนก่อนจากการเป็นผูท้  าบญัชีของเขา

แลว้ 
(ค) ผูท้  าบญัชีท่ีปฏิบติังานอยูไ่ดป้ฏิเสธหรือแสดงความไม่สมคัรใจท่ีจะท าบญัชีให้

ลูกคา้นั้นต่อไปแลว้ 
กรณีต่อไปน้ีถือวา่ผูท้  าบญัชีแยง่งานจากผูท้  าบญัชีอ่ืน เช่น  

(ก) ผูท้  าบญัชีส่งหนงัสือเวียนและให้ข่าวสารในรูปแบบหรือส่ือต่างๆ เพื่อชกัชวน
ให้มาท าบัญชีกับตนแก่ลูกค้าของผูท้  าบัญชีอ่ืนโดยมิได้รับการร้องขอโดย



๒๖  

 

หนงัสือเวียนนั้นมีช่ือ ท่ีอยู่ ของผูท้  าบญัชี และส านกังานของผูท้  าบญัชีดว้ย เวน้
แต่กิจการท่ียงัไม่มีผูท้  าบญัชี 

(ข) ผูท้  าบญัชีเสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพในการรับงานต ่ากว่าผูท้  าบญัชีรายก่อน
อยา่งมีนยัส าคญัโดยไม่มีเหตุอนัควร 

(ค) ผูท้  าบัญชีออกหนังสือถึงกิจการท่ีไม่ใช่ลูกค้าของตนเพื่อเสนอบริการด้าน
วชิาชีพบญัชี เวน้แต่ไดรั้บการทาบทามจากกิจการนั้นมาก่อน 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๕ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติังานทางวชิาชีพบญัชีเกินกวา่ท่ีรับมอบหมายจาก   
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีรายอ่ืน   

ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีท่ีใหบ้ริการรับจา้งท าบญัชีหรือส านกังานบญัชี ตอ้งไม่ปฏิบติังาน 
เกินกวา่ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูท้  าบญัชีอ่ืน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูม้อบหมายนั้น 

ในกรณีผูท้  าบญัชีไดรั้บมอบหมายจากผูท้  าบญัชีอ่ืนให้ปฏิบติังาน ผูท้  าบญัชี
นั้น จะตอ้งไม่ปฏิบติังานเกินกวา่ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูท้  าบญัชีอ่ืน ในกรณีท่ีลูกคา้
ของผูท้  าบญัชีอ่ืนขอร้องให้ท างานเกินขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากผูท้  าบญัชีอ่ืน 
ผูท้  าบัญชีจะต้องแจ้งให้ผู ้ท  าบัญชีท่ีมอบหมายนั้นทราบเสียก่อน และจะต้องไม่
พยายามหาลู่ทางท่ีจะใหลู้กคา้วา่จา้งใหต้นท างานใด ๆ เพิ่มเติม เช่น 

นาย ข ผูท้  าบญัชีของบริษทั ก มีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปต่างประเทศ 
เป็นเวลา ๓ เดือน จึงมอบหมายให้ นาย ค ผูท้  าบญัชีปฏิบติังานดา้นบญัชีท่ี เก่ียวกบั
ลูกหน้ีของบริษทั ก แทนตน นาย ค ไดถื้อโอกาสขณะท่ี นาย ข ไม่อยูร่่วมปฏิบติังาน
ของบริษัท ก ปฏิบัติงานเกินกว่าท่ีได้รับมอบหมายจากนาย ข ดังน้ี ถือว่านาย ค 
ปฏิบติังานเกินกวา่ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูท้  าบญัชีอ่ืน 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๖ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ใหข้อ้มูลเก่ียวกบังานของตนเกินความเป็นจริงไม่โอ ้
อวด หรือเปรียบเทียบตนหรือองค์กรท่ีตนสังกดัอยู่กบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีด้าน
เดียวกนัรายอ่ืน หรือองคก์รท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีดา้นเดียวกนัรายอ่ืนสังกดัอยู ่

ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีท่ีใหบ้ริการรับจา้งท าบญัชีหรือส านกังานบญัชี ตอ้งไม่ใหข้อ้มูล 
เก่ียวกบัการบริการของตนเกินความจริงโดยการอวดอา้งหรือเปรียบเทียบตนเอง หรือ
ส านกังานท่ีตนเองสังกดัอยูก่บัผูท้  าบญัชีอ่ืน หรือส านกังานท่ีผูท้  าบญัชีอ่ืนสังกดัอยู ่  

    ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่ใหข้อ้มูลท่ีเกินสมควรหรือไม่เป็นจริง หรือยนิยอมใหผู้อ่ื้น 
ให้ขอ้มูลท่ีเกินสมควรหรือไม่เป็นจริง ดว้ยประการใดๆ ซ่ึงการประกอบวิชาชีพบญัชี 
ผูท้  าบญัชีควรจะไดลู้กคา้จากความเช่ือถือในผลงานของผูท้  าบญัชี ไม่ควรจะไดลู้กคา้



๒๗  

 

ดว้ยวิธีการให้ขอ้มูลท่ีเกินสมควรหรือไม่เป็นจริง รวมทั้งการชกัจูงหรือจูงใจเพื่อให้
บุคคลอ่ืนเห็นคล้อยตามในลกัษณะท่ีเป็นการกระท าอนัเป็นเท็จ ท าให้เขา้ใจผิดหรือ
หลอกลวงใหห้ลงเช่ือไม่วา่ดว้ยวิธีการใดๆ เพราะการเสนอตนเองต่อสาธารณชน โดย
การประกาศหรือให้ขอ้มูลท่ีเกินสมควรหรือไม่เป็นจริง อาจท าให้ภาพพจน์ของงาน
วชิาชีพบญัชีเสียไป 

    ในกรณีท่ีผูท้  าบญัชีไดรั้บการทาบทามเพื่อใหบ้ริการทางวชิาชีพกบัลูกคา้โดย 
การแนะน าจากบุคคลท่ีสาม ผูท้  าบญัชียงัตอ้งมีความรับผิดชอบในการพิจารณาให้
แน่ใจว่าการได้มาซ่ึงลูกคา้จากการแนะน าของบุคคลท่ีสามนั้นอยู่ในขอบเขตตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีไม่ยินยอมให้ผูอ่ื้นให้ขอ้มูลท่ีเกินสมควรหรือไม่เป็นจริง ดว้ย
ประการใด ๆ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๗ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ใหห้รือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เพื่อ 
เป็นการจูงใจใหบุ้คคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานวชิาชีพบญัชีมาให้ตน 

ค าช้ีแจง   ๑)   ในกรณีของผูท้  าบญัชีท่ีเป็นส านกังานหรือผูท้  าบญัชีท่ีใหบ้ริการรับจา้งท าบญัชีให้ 
ธุรกิจทัว่ไป มีขอ้พิจารณาดงัน้ี 

 ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่ให้หรือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใดๆ เพื่อเป็นการ
จูงใจใหบุ้คคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานมาใหต้นท า 

 ผู ้ท  าบัญชีต้องไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ เช่น  
ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรางวลัใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนเพื่อเป็นการตอบแทน
ส าหรับการแนะน าลูกคา้หรือจดัหางานมาใหต้นท า 

กรณีต่อไปน้ี อาจถือวา่ผูท้  าบญัชีให้หรือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เพื่อ
เป็นการจูงใจใหบุ้คคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานมาใหต้นท า เช่น 

(ก) ผูท้  าบญัชีรับวา่จะใหค้่านายหนา้แก่บุคคลท่ีจดัหางานมาใหต้น 
(ข) ผู้ท  าบัญชีรับว่าจะช่วยแนะน าลูกค้าให้กับบริษัท สถาบันการเงินหรือ 

ส านกังานวชิาชีพอ่ืน หากบุคคลเหล่านั้นจะจดัหางานดา้นบญัชีมาให ้
(ค) ผู ้ท  าบัญชีให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ท่ีเกินความ

เหมาะสมเพื่อเป็นการจูงใจใหบุ้คคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานมาให้ตนท า 
๒)   ในกรณีของผูท้  าบญัชีในองคก์ร มีขอ้พิจารณาดงัน้ี 

ผูท้  าบญัชีในองคก์รจะตอ้งไม่ใหห้รือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใดๆ 
ท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูมี้อ  านาจในองค์กรด าเนินการไปโดยไม่



๒๘  

 

เหมาะสม เพื่อใหต้นเองไดรั้บผลประโยชน์เกินกวา่ท่ีควรจะเป็น เช่นไดเ้ล่ือนต าแหน่ง
งานท่ีสูงข้ึนหรือเพื่อให้ได้มาซ่ึงความลับของคู่แข่งขัน เม่ือมีความจ าเป็นต้องให้
ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์จะตอ้งมีการปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรือคณะกรรมการ
อิสระท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลกิจการหรือองค์กรวิชาชีพหรือขอค าแนะน าดา้น
กฎหมาย เน่ืองจากผูท้  าบญัชีไม่มีทางท่ีจะลดปัญหาลงในระดบัท่ียอมรับได ้ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๘ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จากบุคคลใดเม่ือ 
บุคคลนั้นไดรั้บงานจากการแนะน าหรือการจดัหางานของตนในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบ 
วชิาชีพบญัชีขององคก์รนั้น 

ค าช้ีแจง   (๑)   กรณีของส านกังานบญัชีหรือผูท้  าบญัชีท่ีใหบ้ริการรับจา้งท าบญัชีใหธุ้รกิจทัว่ไป 
มีขอ้ควรพิจารณาดงัน้ี 

ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จากบุคคลใดเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บงาน
จากการแนะน าหรือการจดัหางานของตนในฐานะท่ีเป็นผูท้  าบญัชีขององคก์รนั้น 

ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าบริการ หรือรางวลัใดๆ จากบุคคลอ่ืนเพื่อเป็นการตอบแทนจากการท่ีบุคคลอ่ืนนั้น
ไดรั้บงานจากกิจการท่ีตนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีและการไดรั้บงานของบุคคลอ่ืน
นั้น มาจากการแนะน าของตน 

กรณีต่อไปน้ีอาจถือว่าผูท้  าบญัชีเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จาก
บุคคลใด เม่ือบุคคลนั้นไดรั้บงานจากการแนะน าหรือการจดัหางานของตนในฐานะท่ี
เป็นผูท้  าบญัชีของกิจการนั้น เช่น  
๑) นาย ก ผูท้  าบญัชีของบริษทั ข แนะน าให้บริษทั ข ท าการประกนัวินาศภยักบั

บริษัท ค ประกันภัย และนาย ก ได้รับค่านายหน้าจากบริษัท ค ประกันภัย 
จ านวนหน่ึง จากการแนะน างานให้ 

๒) การไดรั้บรายได้ค่านายหน้า หรือรายได้ท านองเดียวกนัจากการแนะน าลูกคา้
ของผูท้  าบญัชี 

๓) ผูท้  าบญัชีแนะน างานให้นาย ง ได้ท างานกบับริษทั ข ซ่ึงตนเป็นผูท้  าบญัชีอยู ่
โดยตนเองเรียกค่าตอบแทนจากการแนะน างานนั้นจากนาย ง ดว้ย  
ในกรณีท่ีผูท้  าบญัชีไดใ้หบ้ริการในการสรรหาบุคลากรระดบัสูงใหก้บัลูกคา้  

ผูท้  าบญัชีควรพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ เช่น ต าแหน่งของผูถู้กว่าจา้ง หรือลกัษณะและ
ขอบเขตของงานท่ีใหบ้ริการนั้นวา่จะมากระทบต่อการปฏิบติังานท าบญัชีหรือไม่ หาก



๒๙  

 

มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั ผูท้  าบญัชีควรพิจารณาถอนตวัจากงานท าบญัชี หรือถอน
ตวัจากการให้บริการดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากรับงานในลกัษณะดงักล่าว ผูท้  า
บญัชีตอ้งไม่ตดัสินใจแทนลูกคา้เน่ืองจาก อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(๒)   ในกรณีของผูท้  าบญัชีในองคก์ร มีขอ้พิจารณาดงัน้ี 

ผูท้  าบญัชีในองคก์รจะตอ้งไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดอนั
เน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง เช่น ตกแต่งงบการเงินเพื่อให้ไดรั้บเงินรางวลั
จากผลก าไรเพิ่มข้ึน หรือเพราะตนเองมีการลงทุนในหุ้นขององค์กรเป็นมูลค่าท่ีมี
นยัส าคญั หรือไดรั้บหุน้หรือสิทธิการแปลงหุ้นเม่ือมีผลประกอบการเกินกวา่เป้าหมาย 
เม่ือจะตอ้งรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์ ควรมีมาตรการเพื่อตดัหรือลดผลกระทบ 
เช่น มีคณะกรรมการอิสระหรือผูรั้บผิดชอบในการก ากบัดูแลองคก์รก าหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบติัในเร่ืองจ านวนและรูปแบบการรับผลประโยชน์ดังกล่าว หรือมีการ
เปิดเผยการรับผลประโยชน์นั้นสอดคล้องกับนโยบายภายใน หรือมีการปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูรั้บผดิชอบก ากบัดูแลองคก์รอยา่งเหมาะสม 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๙ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน 
ในการให้บริการวิชาชีพบญัชีโดยมิไดค้  านึงถึงลกัษณะ ความเส่ียง ความซบัซ้อนและ
ปริมาณของงานท่ีตนใหบ้ริการหรือมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาชีพบญัชี           

ค าช้ีแจง    ในกรณีผูท้  าบญัชีของส านกังานท าบญัชีก าหนดค่าธรรมเนียมหรือ 
ค่าตอบแทนโดยถือเอาอตัราสูงต ่าของยอดเงินหรือของมูลค่าทรัพยสิ์นของกิจการ 
หรืองานท่ีตนให้บริการวิชาชีพบญัชีหรือตนมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาชีพบญัชี 
สามารถก าหนดได ้แต่ตอ้งค านึงถึงลกัษณะความเส่ียง ความซบัซ้อน และปริมาณของ
งานท่ีตนใหบ้ริการหรือมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาชีพบญัชียกตวัอยา่ง เช่น 

การค านวณค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากยอดสินทรัพยร์วมหรือรายได ้โดย
มิได้ค  านึงถึงจ านวนรายการทางบญัชี ระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน ถือว่าเป็นการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีไม่เหมาะสม 

การก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนควรตระหนกัถึงลกัษณะความเส่ียง 
ความซับซ้อนและปริมาณของงานท่ีตนให้บริการหรือมีส่วนร่วมในการให้บริการ
วชิาชีพบญัชี 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๓๐  ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีถูกท่ีควรส านึกใน 



๓๐  

 

หน้าท่ี และไม่ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ
บญัชี 

ค าช้ีแจง    ผูท้  าบญัชีจะตอ้งประพฤติตนในทางท่ีถูกท่ีควร ส านึกในหนา้ท่ีและไม่ปฏิบติั 
ตนในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพบญัชี ผูท้  าบญัชีตอ้งไม่
ประพฤติตนท่ีไม่เหมาะสม  

           “ความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี” หมายความวา่ 
(๑)   การกระท าการใดๆ ท่ีเป็นเหตุใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไดรั้บโทษการ 
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลกัษณะการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ลงลายมือช่ือแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใดๆ หรือควบคุมการสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

(ข) มีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือช่ือ หรือยอมให้ใช้ช่ือ ทั้ งท่ีไม่ได้มีการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการสอบบญัชีหรือมาตรฐานการบญัชี 

(ค) แสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีน าส่งหน่วยราชการหลายแห่ง โดยงบ
การเงินแต่ละชุดแสดงขอ้มูลต่างกนัโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

(ง) แจง้ขอ้ความหรือจดัท ารวมถึงการใชพ้ยานหลกัฐานอนัเป็นเท็จ หรือรู้อยูว่า่
เป็นพยานหลกัฐานอนัเป็นเท็จ ไม่ว่าจะจดัท าโดยบุคคลใดก็ตามในการ
ประกอบวชิาชีพบญัชี 

(จ) แนะน าใหผู้รั้บบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือ
มีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร 

(ฉ) มีพฤติกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี ก าหนดว่าเป็น
พฤติกรรมอนัน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี 

(๒)   เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบญัชี จากหน่วยงานราชการ
หรือสถาบันวิชาชีพอ่ืนท่ีควบคุมและหรือก ากับดูแล เน่ืองจากการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในสาระส าคญั 
กรณีดังต่อไปน้ีถือว่าผูท้  าบญัชีปฏิบติังาน โดยน าความเส่ือมเสียมาสู่วิชาชีพบญัชี 
ตวัอยา่งเช่น 



๓๑  

 

๑. นายสมชาย ลงลายมือช่ือในฐานะผูท้  าบญัชีของกิจการ โดยท่ีตนเองมิได้มีส่วน
ร่วมในการจดัท างบการเงินในคร้ังนั้นหรือ นายสมชาย ยนิยอมให้ นายสมชาติ ลง
ลายมือช่ือของนายสมชายในฐานะผูท้  าบญัชีแทน 

๒. นายสมยศ ผูท้  าบญัชี ไดน้ าใบเสร็จรับเงินค่าเล้ียงรับรองท่ีออกโดยภตัตาคารลอย
ฟ้าแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ท่ีผูบ้ริหารของกิจการ ไปเล้ียงฉลองวนั
เกิดใหก้ลุ่มของเครือญาติมาให้บนัทึกบญัชี“ค่าเล้ียงรับรองลูกคา้”  ทั้ง ๆ ท่ีรู้อยูว่า่
ขอ้เทจ็จริง มิใช่เป็นการเล้ียงรับรองลูกคา้ของกิจการแต่อยา่งใด 

๓. สมศรี ในฐานะผูท้  าบญัชี แนะน าให้กิจการของลูกคา้ขายสินคา้โดยไม่ตอ้งออก
ใบก ากบัภาษีและไม่บนัทึกบญัชีเป็นรายได้ ทั้ง ๆ ท่ีตามขอ้เท็จจริงบริษทัของ
ลูกคา้ได้จดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีเจตนาท่ีจะหลีกเล่ียงการ
ช าระภาษีในจ านวนท่ีสูง การปฏิบติัเช่นน้ีส่งผลให้บริษทัเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลต ่าไป 

 



 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 
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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 

 


