
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าดว้ยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้  
กับสภาวิชาชีพบัญชี  เพ่ือใช้ในการควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
หรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  (๔)  (๙)  และ  (๑๑)  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๔๖   
และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๑๙)  เรื่อง  จรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการท าบัญชี  ด้านการสอบบัญชี  

ด้านการบัญชีบริหาร  ด้านการวางระบบบัญชี  ด้านการบัญชีภาษีอากร  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี  และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี  และให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีด้วย 

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ในส านักงานที่ให้บริการทางวิชาชีพ   

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับ 
การว่าจ้างในกิจการ  หรือกลุ่มของกิจการในด้านต่าง ๆ  เช่น  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การบริการ  
การศึกษา  ภาครัฐ  องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  หน่วยงานก ากับดูแล  หรือองค์กรวิชาชีพ  หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่มีข้อตกลงผูกพันกับกิจการดังกล่าว 

“ส านักงาน”  หมายความว่า   
(๑) ผู้ที่ปฏิบัติงานคนเดียว  คณะบุคคล  ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี   
(๒) กิจการที่ควบคุมฝ่ายต่าง ๆ  ตาม  (๑)  ผ่านการเป็นเจ้าของ  การจัดการ  หรือวิธีการ

รูปแบบอื่น   
(๓) กิจการที่ถูกควบคุม  โดยฝ่ายต่าง ๆ  ตาม  (๑)  ผ่านการเป็นเจ้าของ  การจัดการ   

หรือวิธีการรูปแบบอื่น 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล”  หมายความว่า  บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือองค์กร  หรือกลุ่มองค์กร  
ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อ 

 (ก) การก ากับดูแลทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการ   
 (ข) ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบของกิจการ   
 (ค) การก ากับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน   
ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล  อาจรวมถึงบุคคลในระดับบริหาร  ตัวอย่างเช่น  สมาชิกระดับบริหาร 

ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการภาคเอกชน  หรือหน่วยงานภาครัฐ  หรือเจ้าของกิจการที่เป็นผู้จัดการ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ   
ภายใต้ข้อบังคับของวรรคหนึ่ง  หากมีกฎหมายใด ๆ  ที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนใด

ส่วนหนึ่งของข้อบังคับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังต้องปฏิบัติตามข้ออื่น ๆ  ของข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖ ภายใต้ข้อบังคับนี้ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ  หรืองดเว้นการปฏิบัติใด  ๆ 

ให้หมายรวมถึงการกระท าของบุคคลอื่น  ผู้ซึ่ง 
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ถึงการกระท านั้น  หรือ 
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างอิงชื่อตน 
ข้อ ๗ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้    

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
เพ่ือให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบรรณด าเนินไปโดยสะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรม  

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจออกข้อก าหนดใด ๆ  เกี่ยวกับการดังกล่าว 
ข้อก าหนดนั้นต้องอยู่ภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และเมื่อได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาจึงใช้บังคับได้ 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

เป็นผู้วินิจฉัยโดยใช้แนวทางตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  และถือว่าค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่สุด 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสามารถจัดท าคู่มือ
ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามแนวทางหลักการพ้ืนฐานประมวลจรรยาบรรณ  
ของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ  (IESBA)  เพื่อเปิดเผยได้ด้วย 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมวด  ๒ 
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ  ดังต่อไปนี้   
(ก) ความซื่อสัตย์สุจริต 
ประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา  จริงใจในความสัมพันธ์ทั้งมวล  ทั้งทางวิชาชีพและทางธุรกิจ 
(ข) ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 
ไม่ยอมให้อคติ  หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอื่น   

มาลบล้างการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ  หรือทางธุรกิจ 
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่น   

ต้องมีความเป็นอิสระจากลูกค้างานให้ความเชื่อมั่นนั้น  อันประกอบด้วย  ความเป็นอิสระทางด้านจิตใจ  
และความเป็นอิสระในเชิงประจักษ์  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ
สามารถแสดงข้อสรุป  และแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า  ตนได้ข้อสรุปโดยปราศจากความล าเอียง  ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอื่น 

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธรุกิจ  ต้องค านึงถึงความเปน็อิสระในการปฏิบตังิาน
ตามหลักการพ้ืนฐานนี้ด้วย 

(ค) ความรู้  ความสามารถ  ความเอาใจใส่  และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน   
รักษาไว้ซึ่งความรู้  ความสามารถ  และความช านาญทางวิชาชีพในระดับที่รับรองได้ว่าลูกค้า   

หรือผู้ว่าจ้างได้รบับรกิารทางวชิาชพีที่ถึงพร้อมด้วยวิวฒันาการล่าสุดในวิธกีาร  หรือเทคนิคการปฏบิตังิาน  
หรือตามกฎหมาย  และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

(ง) การรักษาความลับ 
ให้ความส าคัญกับความลับของข้อมูลที่ ได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพและทางธุรกิจ   

ดังนั้น  จึงไม่พึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม  โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างถูกต้อง
และเฉพาะเจาะจง  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิทางกฎหมาย  หรือสิทธิทางวิชาชีพ  หรือเป็นหน้าที่ 
ที่ต้องเปิดเผย  หรือไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือบุคคลที่สาม 

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง  และหลีกเลี่ยงการกระท าใด  ๆ  ท่ีอาจ 

ท าให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 
กรณีที่จะถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 

แห่งวิชาชีพบัญชี  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับนี้  และเป็นการกระท า

โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๒) เคยถูกลงโทษโดยค าสั่งถึงที่สุดเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณตามมาตรา  ๔๙   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แต่ยังประพฤติผิดซ้ า  หรือไม่หลาบจ า  หรือไม่มีความเกรงกลัว
ต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญช ี

(๓) กระท าความผิดในการประกอบวิชาชีพบัญชีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๒๖๙  
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(๔) กรณีอื่นที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ  ได้แก่  ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  หรือบุคคลอื่นที่ใช้ผลงานของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยความสุจริตและจ าเป็น   

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้เป็นหุ้นส่วน  บุคคล  นิติบุคคล  หรือส านักงานในหน่วยงานของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพเอง 

(ฉ) ความโปร่งใส 
แสดงภาพลักษณ์ให้ เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบต่าง  ๆ   

และมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้  และไม่ปกปิดข้อเท็จจริง  หรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได้ 

หมวด  ๓ 
การน าหลักการพ้ืนฐานไปปฏิบัติ 

 
 

ข้อ ๑๐ กรอบแนวคิด 
เหตุการณ์แวดล้อมต่าง ๆ  ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานอยู่อาจท าให้เกิดอุปสรรค 

ในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน  ข้อบังคับนี้จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไดร้ะบุ  
ประเมิน  และจัดการอุปสรรค  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

(ก) ระบุอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 
(ข) ประเมินนัยส าคัญของอุปสรรคที่ระบุไว้   
(ค) ใช้มาตรการป้องกันที่จ าเป็นเพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคนั้น ๆ  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพในการน ากรอบแนวคิดนี้ ไปใช้    

อันขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการ  ซึ่งแยกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะและ  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ 

เมื่ อผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ระบุอุปสรรคในการปฏิบั ติ ตามหลักการ พ้ืนฐานจาก 
การประเมินอุปสรรคนั้น  และตัดสินใจว่าอุปสรรคนั้นไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้องตัดสินใจว่ามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม  และสามารถน ามาใช้เพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าว  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่  ในการตัดสินใจผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ  
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และค านึงว่าหากบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน  อาจสรุปโดยให้น้ าหนัก
กับข้อเท็จจริงเฉพาะและเหตุการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในขณะนั้นว่า  
อุปสรรคนั้นสามารถขจัดหรือลดให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได ้ เมื่อน ามาตรการป้องกันมาใช้  โดยการปฏิบัติ
ตามหลักการพ้ืนฐานไม่ถูกรอมชอม   

ข้อ ๑๑ อุปสรรค   
อุปสรรคอาจเกิดจากความสัมพันธ์และเหตุการณ์แวดล้อมอันหลากหลาย  อุปสรรคเหล่านั้น

อาจท าให้เกิดการรอมชอม  หรือเข้าใจไปได้ว่ามีการรอมชอมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติ  
ตามหลักการพื้นฐาน  ซึ่งท าให้เกิดอุปสรรคประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท  และอุปสรรคนั้น
อาจกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานได้มากกว่าหนึ่งหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

(ก) อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน   
คืออุปสรรคที่ เกิดจากผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่ น   ที่ มี อิทธิพล 

อย่างไม่เหมาะสมต่อการใช้ดุลยพินิจ  หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ 
(ข) อุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง 
คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถประเมินได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 

ผลของการใช้ดุลยพินิจที่ผ่านมาของตน  หรือกิจกรรมหรือการให้บริการที่ตนได้กระท า  หรือโดยบุคคลอื่น 
ในส านักงาน  หรือองค์กรผู้ว่าจ้างเดียวกัน  ซึ่งเป็นผู้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อถือในการใช้ดุลยพินิจ  
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานหรือการให้บริการในปัจจุบัน 

(ค) อุปสรรคที่เกิดจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน   
คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้การสนับสนุนสถานภาพของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง 

รายใดรายหนึ่ง  จนไม่สามารถอยู่ในฐานะที่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเที่ยงธรรม 
(ง) อุปสรรคที่เกิดจากความคุ้นเคย   
คืออุปสรรคที่ เกิดจากความสัมพันธ์อันยาวนาน  หรือใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง   

จนท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกิดความเห็นอกเห็นใจจนเกินไปในผลประโยชน์หรือง่ายต่อการยอมรับ
ในผลงานของบุคคลดังกล่าว 

(จ) อุปสรรคที่เกิดจากการถูกข่มขู่   
คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถูกยับยั้งจากการปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม  เนื่องจาก  

แรงกดดัน  ซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเข้าใจไปได้เ ช่นนั้น  รวมถึงการใช้ความพยายามที่จะ 
ใช้อิทธิพลอันเกินควรต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินอุปสรรคใด ๆ  ในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน   
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รู้   หรือมีเหตุผลอย่างเพียงพอที่คาดว่าควรรู้ถึงเหตุการณ์แวดล้อม  
หรือความสัมพันธ์ใด ๆ  ที่อาจรอมชอมในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 
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ข้อ ๑๒ การประเมินนัยส าคัญของอุปสรรค 
(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใช้วิธีที่ดีที่สุด   

เพ่ือจัดการกับอุปสรรคที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  โดยใช้มาตรการป้องกันเพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรค
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  หรือยุติ  หรือปฏิเสธการให้บริการที่เกี่ยวข้อง   

ในการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะต้องพิจารณาว่ า   
บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน  อาจสรุปโดยได้ให้น้ าหนักกับข้อเท็จจริงเฉพาะ
และเหตุการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในขณะนั้นว่า  อุปสรรคดังกล่าวจะถูกขจัด
หรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่  เมื่อน ามาตรการป้องกันมาใช้  โดยไม่ท าให้การปฏิบัติ 
ตามหลักการพ้ืนฐานถูกรอมชอม  การพิจารณาเช่นนี้อาจถูกกระทบด้วยเรื่องต่าง  ๆ  เช่น  นัยส าคัญ 
ของอุปสรรค  ลักษณะของงานที่ให้บริการ  และโครงสร้างของส านักงาน  เป็นต้น 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ   
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ  มีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมเป้าหมาย 

ที่ชอบธรรมขององค์กรผู้ว่าจ้าง  ซึ่งจรรยาบรรณนี้มิได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว
ให้บรรลุเป้าหมาย  แต่กล่าวถึงกรณีที่การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอาจมีการรอมชอม 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจต้องประเมินนัยส าคัญของอุปสรรคและต้อง 
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจจัดการอย่างดีที่สุด  กับอุปสรรคที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  โดยใช้
มาตรการป้องกันเพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  หรือต้องลาออกจากหน่วยงานธุรกิจ  
หากได้มีการรอมชอมและได้ใช้มาตรการปอ้งกันอย่างดีที่สุดแล้ว  แต่ไม่สามารถลดอุปสรรคให้อยู่ในระดบั
ที่ยอมรับได้ 

ข้อ ๑๓ ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพบว่ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ  ในข้อบังคับนี้  ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องประเมินนัยส าคัญของการฝ่าฝืน  และผลกระทบที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติ 
ตามหลักการพ้ืนฐาน  โดยต้องกระท าการใด  ๆ  เท่าที่จะท าได้ทันที  เพ่ือให้ได้ผลเป็นที่พอใจ   
และตัดสินใจว่าจะต้องรายงานการฝ่าฝืนนี้ไปยังผู้เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืน  
องค์กรที่เป็นสมาชิก  หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล  หรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเผชิญเหตุการณ์แวดล้อมที่ไม่ปกติในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
อาจส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสม  หรือผลลัพธ์ที่อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีควรปรึกษากับองค์กรที่เป็นสมาชิก  หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๑๔ มาตรการป้องกัน   
มาตรการป้องกัน  คือ  การกระท าหรือมาตรการอื่นใดที่อาจขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ใน  

ระดับที่ยอมรับได้โดยแบ่งเป็น  ๒  ประเภทใหญ่  ได้ดังนี้ 
(ก) มาตรการป้องกันที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ  กฎหมาย  หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   
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(ข) มาตรการป้องกันที่จัดให้มีขึ้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 
ข้อ ๑๕ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเผชิญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ในขณะที่ด าเนินกิจกรรม

ทางวิชาชีพ  ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวท าให้เกิดอุปสรรคต่อหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยความเที่ยงธรรมและ
หลักการพ้ืนฐานอื่น  อุปสรรคดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อ 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด าเนินกิจกรรมทางวิชาชีพที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลสองฝ่าย  
หรือมากกว่า  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันในเรื่องดังกล่าว   

(ข) ผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเรื่องใด  และผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
กับกิจกรรมทางวิชาชีพ  ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด าเนินกิจกรรมให้ในเรื่องนั้นมีความขัดแย้งกัน 

ข้อ ๑๖ ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจจ าเป็นต้องได้ข้อยุติ  เมื่อมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน

ของจรรยาบรรณ  โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ก าหนดทางเลือก
ปฏิบัติที่เหมาะสม  และให้น้ าหนักผลกระทบของทางเลือกแต่ละทาง  หากข้อขัดแย้งยังไม่ได้ข้อยุติ   
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจต้องด าเนินการตามล าดับ  ดังนี้ 

(ก) ขอค าปรึกษาจากบุคคลอื่นที่เหมาะสมภายในส านักงาน  หรือองค์กรผู้ว่าจ้าง  เพ่ือให้  
ได้รับความช่วยเหลือในการหาข้อยุติดังกล่าว 

(ข) ขอค าปรึกษาจากผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลขององค์กร   เช่น  คณะกรรมการบริษัท   
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ  เมื่อเรื่องนั้นเป็นข้อขัดแย้งกับองค์กร  หรือภายในองค์กร 

(ค) หากไม่สามารถได้ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งที่มีนัยส าคัญ  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
อาจพิจารณาขอค าปรึกษาทางวิชาชีพจากองค์กรทางวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง  หรือที่ปรึกษากฎหมาย   
โดยไม่ละเมิดหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยการรักษาความลับ 

หากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ด าเนินการทุกทางที่ เป็นไปได้จนหมดแล้ว  ยังไม่ได้ข้อยุติ 
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ  ถ้าเป็นไปได้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้น  โดยต้องตัดสินใจว่าในเหตุการณ์แวดล้อมเช่นนั้น  จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่  
ที่จะถอนตัวจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  หรือจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ  หรือลาออกจากงาน  
ที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยสิ้นเชิง  หรือลาออกจากส านักงาน  หรือจากองค์กรผู้ว่าจ้าง 

ข้อ ๑๗ การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล 
เมื่อติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลตามข้อบังคับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือส านักงาน

ต้องตัดสินใจว่าจะติดต่อสื่อสารกับผู้ใดในโครงสร้างการก ากับดูแลขององค์กรจึงเหมาะสม  โดยค านึงถึง
ลักษณะและความส าคัญของเหตุการณ์แวดล้อมเฉพาะของเรื่องนั้น  และเรื่องที่ต้องท าการสื่อสาร 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๘ ให้บรรดาคดีจรรยาบรรณซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวน  หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  หรือคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และคดี 
ยังไม่ถึงที่สุด  ยังคงใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๑๙)  เรื่อง  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  บังคับส าหรับคดีดังกล่าวต่อไป  เว้นแต่บทบัญญัติตามข้อบังคับนี้เป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหา
ให้ใช้ข้อบังคับนี้บังคับ 

ข้อ ๑๙ ให้ข้อก าหนดสภาวิชาชีพบัญชี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งออกตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๑๙)  เรื่อง  
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีผลใช้บังคับต่อไป  จนกว่าจะมีข้อบังคับ  ข้อก าหนด  
ระเบียบ  ประกาศ  ในเรื่องเดียวกันออกใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี
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