ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที ๑๙)
เรือ ง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยทีเป็ นการสมควรกําหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ ซึงขึ'นทะเบียนไว้ กับ
สภาวิชาชีพบัญชี เพือใช้ เป็ นแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี หรือผู้ซึงขึ'นทะเบียนไว้ กบั สภาวิชาชีพบัญชี ให้ ถูกต้ องตามจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพบัญชี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๔) (๙) (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็ นพระราชบัญญัติทีมีบทบัญญัติบางประการเกียวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐) บัญญัติให้ กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชีจึง
ออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี'
ข้ อ ๑ ข้ อบั ง คั บ นี' เรี ย กว่ า “ข้ อบั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี (ฉบั บ ที ๑๙ เรื อง จรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี'ให้ ใช้ บังคับเมื อพ้ นกําหนดสามเดือนนับแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี'
“ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ด้ านการทํา บั ญ ชี
ด้ านการสอบบัญชี ด้ านการบัญชีบริหาร ด้ านการวางระบบบัญชี ด้ านการบัญชีภาษีอากร ด้ านการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกียวกับการบัญชีด้านอืนตามทีกฏกระทรวงกําหนดให้ เป็ นวิชาชีพบัญชี รวมทั'ง
ผู้ซึ งขึ'น ทะเบียนไว้ กับ สภาวิ ชาชี พบั ญชี และให้ ห มายรวมถึง หั วหน้ าคณะบุ คคลหรือหั วหน้ าสํานั กงานหรือ
ผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ด้ วย
“ผู้ ซึ งขึ'นทะเบียนไว้ กับสภาวิ ชาชี พ บั ญชี” หมายความว่ า ผู้ ซึ งขึ'นทะเบียนเพื อเป็ นผู้ ท ํา
บัญชีตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรือทีจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙

“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้รับบริการ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ได้ แก่
(๑) ผู้ว่าจ้ างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรือ
(๒) ส่วนราชการหรือหน่ วยงานอืนของรัฐ และบุคคลอืนทีใช้ ผลงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีด้วยความสุจริตและจําเป็ น
“ผู้ทีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้ าทีให้ ” หมายความว่ า ผู้ทีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติหน้ าทีให้ อันได้ แก่ ผู้ถอื หุ้น ผู้เป็ นหุ้ นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔)
“ความโปร่ ง ใส” หมายความว่ า ภาพลั ก ษณ์ ที แ สดงให้ เห็ น ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านตาม
กฎ ระเบียบต่ างๆ และมาตรฐานวิชาชีพทีกาํ หนดไว้ และไม่ ปกปิ ดข้ อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็ น
สาระสําคัญ ซึงสามารถติดตามตรวจสอบได้
“ความเป็ นอิสระ” หมายความว่ า การปฏิบัติหน้ าทีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอืนที
ทําให้ เกิดความสงสัยในความเป็ นกลางหรือความเทียงธรรมของผู้ป ระกอบวิ ชาชีพบั ญชี ความเป็ นอิสระนี'
จะต้ องเป็ นทีประจักษ์ เพือให้ ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นทีเชือถือได้
“ความเทียงธรรม” หมายความว่ า การใช้ ดุลยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจาก
ความลําเอียง อคติ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอืน
“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี
“ความซือสัตย์สจุ ริต” หมายความว่ า การประพฤติอย่ างตรงไปตรงมา จริงใจ ซือตรงต่ อ
วิชาชีพ ไม่ คดโกง ไม่ หลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานทีเป็ นจริงและเชือถือได้ ไม่ อ้างหรือยินยอมให้ บุคคล
อืนอ้ างว่าได้ ปฏิบัติงานถ้ าไม่ ได้ ปฏิบัติงานจริง
“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่ า การใช้ ความรู้ความสามารถ ความชํานาญในการ
ปฏิ บัติ วิ ชาชี พบัญ ชี ด้ ว ยความเอาใจใส่ อย่ างเต็ม ความสามารถ ความเพี ยรพยายาม และความระมั ด ระวั ง
รอบคอบเพือทีจะปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมันใจได้ ว่ามีผลงานทางวิชาชีพทีอยู่
บนพื'นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และวิชาการทีเกียวข้ อง
“การรักษาความลับ” หมายความว่า การไม่นาํ ข้ อมูลใดๆ ทีโดยปกติองค์กรไม่ ได้ เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผย หรือใช้ เพือประโยชน์ ส่วนตนหรือบุคคลอืน เว้ นแต่ ในกรณีทีเป็ นการเปิ ดเผยตาม
สิทธิหรือหน้ าทีทกี าํ หนดไว้ ในกฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

“ความเสือมเสียเกียรติศักดิKแห่ งวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า
(๑) การกระทําการใดๆ ทีเป็ นเหตุให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีต้องได้ รับโทษการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี'
(ก) ลงลายมือชือแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ
หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
(ข) มีพฤติ กรรมรั บจ้ างลงลายมือชื อ หรือยอมให้ ใช้ ช ือ ทั'งทีไม่ ไ ด้ มีการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี
(ค) แสดงความเห็นต่ องบการเงินทีนาํ ส่งหน่ วยราชการหลายแห่ ง โดยงบการเงินแต่
ละชุดแสดงข้ อมูลต่ างกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร
(ง)

แจ้ งข้ อความหรือจัดทํารวมถึงการใช้ พยานหลักฐานอันเป็ นเท็จ หรือรู้อยู่ว่าเป็ น
พยานหลั กฐานอัน เป็ นเท็จไม่ ว่ า จะจั ด ทํา โดยบุ ค คลใดก็ต ามในการประกอบ
วิชาชีพบัญชี

(จ) แนะนําให้ ผ้ ู รับบริการเสียภาษี อากรไม่ ถูกต้ องตามกฎหมาย โดยทุ จริ ตหรื อมี
เจตนาหลีกเลียงภาษีอากร
(ฉ) มี พ ฤติ ก รรมอื น ๆ ตามที ค ณะกรรมการสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี กํ า หนดว่ า เป็ น
พฤติกรรมอันนํามาซึงความเสือมเสียเกียรติศักดิKแห่ งวิชาชีพบัญชี
(๒) เคยถู กเพิ กถอนใบอนุ ญาตในการประกอบวิ ชาชีพบัญชี จากหน่ วยงานราชการหรื อ
สถาบันวิชาชีพอืนทีควบคุ มและหรือกํากับดูแล เนืองจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในสาระสําคัญ
ข้ อ ๔ ภายใต้ บังคับในหมวดที ๒ ถึงหมวดที ๗ ของข้ อบังคับ นี' ทีกาํ หนดให้ ผ้ ู ประกอบวิชาชี พ
บัญชีต้องปฏิบัติ หรืองดเว้ นการปฏิบัติใดๆ ให้ หมายความรวมถึง การกระทําของบุคคลอืน ผู้ซึง
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรือ
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้ อ้างชือ
ในการปฏิบัติ หรืองดเว้ นการปฏิบัติใดๆ ซึงจะทําให้ เกิดการฝ่ าฝื น หรือไม่ ปฏิบัติตามข้ อบังคั บ
ฉบับนี' เพือก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลอืนโดยมิชอบด้ วย
ข้ อ ๕ ให้ นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี'

หมวดที ๑
บททัว ไป
ข้ อ ๖ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากทีกาํ หนดไว้ ในข้ อบังคับนี' ให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื อให้ กระบวนการบั งคับ ใช้ จรรยาบรรณดําเนิ น โดยสะดวกรวดเร็วและเป็ นธรรม นายกสภา
วิชาชีพบัญชี โดยการอนุ มัติของคณะกรรมการสภาวิชาชี พบัญชี มี อาํ นาจออกข้ อกําหนดใด ๆ เกียวกับ การ
ดังกล่าว
ข้ อกําหนดนั'น ต้ องอยู่ ภายในกรอบของพระราชบัญญั ติวิชาชีพ บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงใช้ บังคับได้
ข้ อ ๗ ในกรณีทีมีปัญหาการแปลความเกียวกับการปฏิบัติตามข้ อบังคับนี' ให้ คณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชีเป็ นผู้วินิจฉัย และถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็ นทีสดุ
หมวดที ๒
ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย งธรรม และความซือสัตย์สุจริต

ข้ อ ๘ ความโปร่งใส
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้ วยความโปร่งใส
ข้ อ ๙ ความเป็ นอิสระ
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็ นอิสระภายใต้ กรอบ
วิชาชีพบัญชี
(๒) ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต้ องไม่ ป ฏิ บั ติ งานที ต นขาดความเป็ นอิส ระภายใต้ กรอบ
วิชาชีพบัญชี

ข้ อ ๑๐ ความเทียงธรรม
(๑) ผู้ ประกอบวิ ชาชี พบั ญชี ต้องปฏิบัติ งานด้ วยความยุ ติ ธรรม ซือตรงต่ อวิ ชาชีพ และ
ต้ องไม่มีส่วนได้ เสียในงานทีตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนทีได้ รับจากการประกอบวิชาชีพนั'น
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจบนหลักฐานทีเชือถือได้ โดยปราศจากความ
มีอคติและความลําเอียง
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจอย่างเทียงธรรมโดยหลีกเลียงความสัมพันธ์หรือ
สถานการณ์ใดๆ ทีอาจทําให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยโปร่งใส อิสระ และซือสัตย์สจุ ริต
ข้ อ ๑๑ ความซือสัตย์สจุ ริต
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงาน อย่ างตรงไปตรงมา จริงใจ ซือตรงต่ อวิชาชีพ
ไม่คดโกง ไม่ หลอกลวง
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานทีเป็ นจริง
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องไม่ อ้างหรือยินยอมให้ บุคคลอืนอ้ างว่ าได้ ปฏิบัติงานโดย
ทีไม่ ได้ มีการปฏิบัติงานจริง
หมวดที ๓
ความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
ข้ อ ๑๒ ความรู้ ความสามารถ
(๑) ผู้ประกอบวิ ชาชี พบัญชี ต้องใช้ ความรู้ต ามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัติ กฎหมายที
เกียวข้ อง ความชํานาญและประสบการณ์ทางวิ ชาชีพด้ วยความมี สติ เอาใจใส่ อย่ างเต็ม ความสามารถ และ
ระมัดระวังรอบคอบ
(๒) ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต้ อ งประกอบวิ ช าชี พ โดยมี ค วามสามารถเพี ย งพอที จ ะ
ปฏิบัติงานให้ สาํ เร็จได้
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ ด้ วยความมุ่งมันและขยันหมันเพียร
(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องศึกษาหาความรู้และความชํานาญทางวิชาชีพเพิมเติ ม
อย่างต่ อเนือง เพือพัฒนาความรู้ความสามารถให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ

ข้ อ ๑๓ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(๑) ผู้ ประกอบวิชาชีพ บั ญชี ต้องประกอบวิ ชาชี พให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชี พและ
มาตรฐานทางวิชาการทีเกียวข้ อง
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้ วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้ วยความ
ชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการทีเกียวข้ อง
หมวดที ๔
การรักษาความลับ
ข้ อ ๑๔ ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ นําข้ อมู ลทีเป็ นความลับขององค์ กร ทีตนได้ มาจากการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั'งความลับขององค์กรทีตนสังกัด ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลที
ไม่มีส่วนเกียวข้ องได้ รับทราบ โดยไม่ ได้ รับอนุ ญาตจากองค์กร เว้ นแต่ ในกรณีทีเป็ นการเปิ ดเผยตามสิทธิหรือ
หน้ าทีทีกาํ หนดไว้ ในกฎหมาย หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ข้ อ ๑๕ ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พบั ญชี ต้ องไม่ นํา ข้ อมู ลทีเป็ นความลั บ ขององค์ กรทีต นได้ มาจากการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั'งความลับขององค์กรทีตนสังกัด ไปใช้ เพือประโยชน์
ของตนหรือบุคคลอืนโดยมิชอบ
หมวดที ๕
ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
ข้ อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อผู้รับบริการ
ข้ อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพือให้ เกิดความน่ าเชือถือ
และมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

หมวดที ๖
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล
ทีผ ูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ิหน้าทีใ ห้
ข้ อ ๑๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรทีตนสังกัด
ข้ อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้ าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแล
ทรัพย์สนิ ขององค์กรทีตนสังกัด
ข้ อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ เวลา และทรัพย์สินขององค์กรทีตนสังกัดให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ไม่นาํ ไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลทีสามทั'งทางตรงและทางอ้ อม
ข้ อ ๒๑ ผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ต้ องเปิ ดเผยความสัมพั นธ์กับองค์กร สถาบัน ธุรกิจภายนอก
หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เพือหลีกเลียงการกระทําทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข้ อ ๒๒ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต้ องไม่ ก ระทํา การใดๆที ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชื อ เสี ย ง และ
การดําเนินการขององค์กรทีตนสังกัด
ข้ อ ๒๓ ผู้ ประกอบวิ ชาชีพบั ญชี ต้องใช้ วิจารณญาณอย่ างรอบคอบ มี เหตุ ผลในการปฏิบัติงาน
ทั' ง นี' เพื อประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ องค์ ก รที ต นสั ง กัด รวมถึ ง นายจ้ า ง (ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ เ ป็ นหุ้ นส่ ว น เจ้ า ของ) ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
หมวดที ๗
ความรับผิดชอบต่อเพือ นร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว ไป
ข้ อ ๒๔ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต้ องไม่ แ ย่ ง งานวิ ช าชี พ บั ญ ชี จ ากผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ด้ าน
เดียวกันรายอืน
ข้ อ ๒๕ ผู้ป ระกอบวิ ชาชี พ บั ญชี ต้องไม่ ป ฏิบั ติ งานทางวิ ชาชี พบั ญชี เกินกว่ าทีรับ มอบหมายจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรายอืน

ข้ อ ๒๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ ให้ ข้อมูลเกียวกับงานของตนเกินความเป็ นจริง ไม่ โอ้ อวด
หรื อเปรี ยบเทียบตนหรื อองค์ กรทีตนสังกัดอยู่ กับผู้ ประกอบวิชาชีพบั ญชีด้านเดียวกันรายอืน หรือองค์ กรที
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกันรายอืนสังกัดอยู่
ข้ อ ๒๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ ให้ หรือรับว่ าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ เพือเป็ น
การจูงใจให้ บุคคลอืนแนะนําหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาให้ ตน
ข้ อ ๒๘ ผู้ ประกอบวิ ชาชี พบั ญชี ต้องไม่ เรี ยกหรื อรั บทรัพย์ สินหรื อประโยชน์ จากบุ ค คลใดเมื อ
บุคคลนั'นได้ รับงานจากการแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะทีเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขององค์กรนั'น
ข้ อ ๒๙ ผู้ ประกอบวิ ชาชี พบั ญชี ต้ องไม่ กาํ หนดค่ าธรรมเนี ยมหรื อค่ าตอบแทนในการให้ บริ การ
วิชาชีพบัญชีโดยมิได้ คาํ นึงถึงลักษณะ ความเสียง ความซับซ้ อนและปริมาณของงานทีตนให้ บริการหรือมีส่วนร่ วม
ในการให้ บริการวิชาชีพบัญชี
ข้ อ ๓๐ ผู้ประกอบวิ ชาชีพบั ญชีต้องประพฤติ ปฏิบัติตนในทางทีถูกทีควร สํานึกในหน้ าที และ
ไม่ปฏิบัติตนในลักษณะทีทาํ ให้ เกิดความเสือมเสียเกียรติศักดิKแห่งวิชาชีพบัญชี
ประกาศ ณ วันที ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เกษรี ณรงค์เดช
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช)
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