
ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
(ฉบบัที� ๑๙) 

เรื�อง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

  โดยที�เป็นการสมควรกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ�งขึ'นทะเบียนไว้กับ       

สภาวิชาชีพบัญชี เพื�อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี หรือผู้ซึ�งขึ'นทะเบียนไว้กบัสภาวิชาชีพบัญชี ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๗ (๔) (๙) (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ 

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นพระราชบัญญัติที�มีบทบัญญัติบางประการเกี�ยวกบัการ

จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ�งมาตรา ๒๙  ประกอบกบัมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐) บัญญัติให้กระทาํได้โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชีจึง

ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี' 

      ข้อ ๑ ข้อบังคับนี' เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที�  ๑๙ เรื� อง จรรยาบรรณของ          

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓”  

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี' ให้ใช้บังคับเมื�อพ้นกาํหนดสามเดือนนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป  

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี' 

  “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”  หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทําบัญชี      

ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและ

เทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี�ยวกบัการบัญชีด้านอื�นตามที�กฏกระทรวงกาํหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี รวมทั'ง

ผู้ ซึ�งขึ' นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี และให้หมายรวมถึง หัวหน้าคณะบุคคลหรือหัวหน้าสาํนักงานหรือ      

ผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ด้วย 

  “ผู้ซึ�งขึ' นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผู้ซึ�งขึ' นทะเบียนเพื�อเป็นผู้ทํา

บัญชีตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรือที�จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ 

 



   “ผู้ รับบริการ” หมายความว่า ผู้ รับบริการ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ได้แก่ 

(๑)   ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรือ 

(๒) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื�นของรัฐ และบุคคลอื�นที�ใช้ผลงานของผู้ประกอบ   

วิชาชีพบัญชีด้วยความสจุริตและจาํเป็น   

   “ผู้ที� ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที�ให้” หมายความว่า ผู้ที�ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ปฏิบัติหน้าที�ให้ อนัได้แก่ ผู้ถอืหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔)   

  “ความโปร่งใส” หมายความว่า ภาพลักษณ์ที�แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตาม         

กฎ ระเบียบต่างๆ และมาตรฐานวิชาชีพที�กาํหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเทจ็จริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็น

สาระสาํคัญ ซึ�งสามารถติดตามตรวจสอบได้  

  “ความเป็นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที�โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื�นที�

ทาํให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที�ยงธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ความเป็นอิสระนี'

จะต้องเป็นที�ประจักษ์ เพื�อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที�เชื�อถอืได้   

   “ความเที�ยงธรรม” หมายความว่า  การใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจาก

ความลาํเอยีง  อคติ  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  และอิทธพิลของบุคคลอื�น 

   “กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า หลักการ  มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี 

   “ความซื�อสตัย์สจุริต” หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื�อตรงต่อ

วิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานที�เป็นจริงและเชื�อถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคล

อื�นอ้างว่าได้ปฏบิัติงานถ้าไม่ได้ปฏิบัติงานจริง 

  “ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า  การใช้ความรู้ความสามารถ ความชาํนาญในการ

ปฏิบัติวิชาชีพบัญชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวัง

รอบคอบเพื�อที�จะปฏบิัติหน้าที�ได้อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล และมั�นใจได้ว่ามีผลงานทางวิชาชีพที�อยู่

บนพื'นฐานของกฎเกณฑ ์มาตรฐานในการปฏบิัติงาน และวิชาการที�เกี�ยวข้อง 

   “การรักษาความลับ” หมายความว่า การไม่นาํข้อมูลใดๆ ที�โดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผย

ต่อสาธารณชนไปเปิดเผย หรือใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื�น เว้นแต่ในกรณีที�เป็นการเปิดเผยตาม

สทิธหิรือหน้าที�ที�กาํหนดไว้ในกฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 



  “ความเสื�อมเสยีเกยีรติศักดิKแห่งวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า  

(๑)     การกระทาํการใดๆ ที�เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องได้รับโทษการประพฤติผิด

จรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙  โดยมีลักษณะการกระทาํอย่างใดอย่างหนึ�งดังต่อไปนี'  

(ก) ลงลายมือชื�อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิได้ปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ 

หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

(ข) มีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือชื�อ หรือยอมให้ใช้ชื�อ ทั'งที�ไม่ได้มีการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี 

(ค) แสดงความเห็นต่องบการเงินที�นาํส่งหน่วยราชการหลายแห่ง โดยงบการเงินแต่

ละชุดแสดงข้อมูลต่างกนัโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

(ง) แจ้งข้อความหรือจัดทาํรวมถึงการใช้พยานหลักฐานอันเป็นเทจ็ หรือรู้อยู่ว่าเป็น

พยานหลักฐานอันเป็นเท็จไม่ว่าจะจัดทําโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบ

วิชาชีพบัญชี 

(จ) แนะนําให้ผู้รับบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือมี

เจตนาหลีกเลี�ยงภาษีอากร 

(ฉ) มีพฤติกรรมอื� นๆ ตามที�คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี กําหนดว่าเป็น

พฤติกรรมอันนาํมาซึ�งความเสื�อมเสยีเกยีรติศักดิKแห่งวิชาชีพบัญชี   

 (๒)    เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบัญชี จากหน่วยงานราชการหรือ

สถาบันวิชาชีพอื�นที�ควบคุมและหรือกาํกับดูแล เนื�องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีในสาระสาํคัญ 

               ข้อ ๔  ภายใต้บังคับในหมวดที� ๒ ถึงหมวดที� ๗ ของข้อบังคับนี'  ที�กาํหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีต้องปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดๆ ให้หมายความรวมถงึ การกระทาํของบุคคลอื�น ผู้ซึ�ง 

(๑)   ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรือ 

(๒)   ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างชื�อ 

 ในการปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดๆ ซึ�งจะทาํให้เกิดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ

ฉบับนี'  เพื�อก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลอื�นโดยมิชอบด้วย   

 ข้อ ๕  ให้นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี'  



หมวดที�  ๑ 

บททั �วไป 

 

   ข้อ ๖  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากที�กาํหนดไว้ในข้อบังคับนี'  ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  

 เพื�อให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบรรณดําเนินโดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม นายกสภา

วิชาชีพบัญชี โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี มีอาํนาจออกข้อกาํหนดใด ๆ เกี�ยวกับการ

ดังกล่าว 

 ข้อกาํหนดนั'น ต้องอยู่ภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื�อได้

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา จึงใช้บังคับได้ 

 ข้อ ๗ ในกรณีที�มีปัญหาการแปลความเกี�ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี'  ให้คณะกรรมการสภา

วิชาชีพบัญชีเป็นผู้วินิจฉัย และถอืว่าคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที�สดุ 

 

หมวดที�  ๒ 

ความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  ความเที�ยงธรรม และความซื�อสตัยสุ์จริต 

 

  ข้อ ๘ ความโปร่งใส 

   ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบิัติงานด้วยความโปร่งใส  

                ข้อ ๙  ความเป็นอสิระ   

         (๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจและปฏบิัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี 

        (๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบัติงานที�ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี 

 

 



 ข้อ ๑๐ ความเที�ยงธรรม  

        (๑)  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ซื�อตรงต่อวิชาชีพ และ  

ต้องไม่มีส่วนได้เสยีในงานที�ตนประกอบวิชาชีพ  นอกจากค่าตอบแทนที�ได้รับจากการประกอบวิชาชีพนั'น 

     (๒)  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจบนหลักฐานที�เชื�อถอืได้โดยปราศจากความ  

มีอคติและความลาํเอยีง 

      (๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเที�ยงธรรมโดยหลีกเลี�ยงความสัมพันธห์รือ 

สถานการณ์ใดๆ ที�อาจทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถปฏบิัติงานได้โดยโปร่งใส อิสระ และซื�อสตัย์สจุริต 

 ข้อ ๑๑ ความซื�อสตัย์สจุริต 

  (๑)  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงาน อย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื�อตรงต่อวิชาชีพ        

ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง  

(๒)  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบัิติงานตรงตามหลักฐานที�เป็นจริง  

             (๓)  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอื�นอ้างว่าได้ปฏิบัติงานโดย

ที�ไม่ได้มีการปฏบิัติงานจริง 

หมวดที�  ๓ 

ความรู ้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
 

ข้อ ๑๒  ความรู้ ความสามารถ  

  (๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  วิธีปฏิบัติ  กฎหมายที�

เกี�ยวข้อง ความชํานาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยความมีสติ  เอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ และ

ระมัดระวังรอบคอบ 

  (๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอที�จะ

ปฏิบัติงานให้สาํเรจ็ได้ 

  (๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั�นและขยันหมั�นเพียร 

  (๔) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องศึกษาหาความรู้และความชํานาญทางวิชาชีพเพิ�มเติม

อย่างต่อเนื�อง เพื�อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทนัสมัยอยู่เสมอ  



 ข้อ ๑๓ มาตรฐานในการปฏบัิติงาน 

  (๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานทางวิชาการที�เกี�ยวข้อง 

  (๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความ

ชาํนาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที�เกี�ยวข้อง 
 

หมวดที�  ๔ 

การรกัษาความลบั 

 

 ข้อ ๑๔  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่นําข้อมูลที�เป็นความลับขององค์กร ที�ตนได้มาจากการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสมัพันธใ์นทางธุรกจิ รวมทั'งความลับขององค์กรที�ตนสงักดั ไปเปิดเผยต่อบุคคลที�

ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องได้รับทราบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร เว้นแต่ในกรณีที�เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือ

หน้าที�ที�กาํหนดไว้ในกฎหมาย หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 

 ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่นําข้อมูลที�เป็นความลับขององค์กรที�ตนได้มาจากการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั'งความลับขององค์กรที�ตนสังกัด ไปใช้เพื�อประโยชน์

ของตนหรือบุคคลอื�นโดยมิชอบ 

 

หมวดที� ๕ 

ความรบัผิดชอบต่อผูร้บับริการ 

 

 ข้อ ๑๖  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อผู้ รับบริการ   

 ข้อ ๑๗  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบัิติงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพื�อให้เกดิความน่าเชื�อถือ

และมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

 



หมวดที�  ๖ 

ความรบัผิดชอบต่อผูถ้อืหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล 

ที�ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ที�ให ้

 

  ข้อ ๑๘  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบิัติตามจริยธรรมทางธุรกจิขององค์กรที�ตนสงักดั 

                ข้อ ๑๙  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื�อสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแล

ทรัพย์สนิขององค์กรที�ตนสงักดั  

               ข้อ ๒๐  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้เวลา และทรัพย์สินขององค์กรที�ตนสังกัดให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ ไม่นาํไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที�สามทั'งทางตรงและทางอ้อม 

               ข้อ ๒๑  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับองค์กร สถาบัน ธุรกิจภายนอก 

หรือความสมัพันธท์างเครือญาติ เพื�อหลีกเลี�ยงการกระทาํที�ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

                         ข้อ ๒๒  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่กระทําการใดๆที� ส่งผลกระทบต่อชื�อเสียง และ         

การดาํเนินการขององค์กรที�ตนสงักดั 

              ข้อ ๒๓  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน 

ทั'งนี' เพื� อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรที�ตนสังกัด รวมถึงนายจ้าง (ผู้ ถือหุ้น ผู้ เป็นหุ้นส่วน เจ้าของ) ของ           

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

หมวดที�  ๗ 

ความรบัผิดชอบต่อเพื�อนร่วมวิชาชีพ  และจรรยาบรรณทั �วไป 

 

ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชีจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้าน

เดียวกนัรายอื�น 

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกว่าที� รับมอบหมายจาก        

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื�น   



ข้อ ๒๖  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้ข้อมูลเกี�ยวกบังานของตนเกินความเป็นจริง ไม่โอ้อวด 

หรือเปรียบเทียบตนหรือองค์กรที�ตนสังกัดอยู่กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกันรายอื�น หรือองค์กรที�     

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกนัรายอื�นสงักดัอยู่ 

ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ เพื�อเป็น

การจูงใจให้บุคคลอื�นแนะนาํหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาให้ตน 

ข้อ ๒๘  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากบุคคลใดเมื�อ

บุคคลนั'นได้รับงานจากการแนะนาํหรือการจดัหางานของตนในฐานะที�เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขององค์กรนั'น      

ข้อ ๒๙  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่กาํหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการให้บริการ

วิชาชีพบัญชีโดยมิได้คาํนึงถึงลักษณะ ความเสี�ยง ความซับซ้อนและปริมาณของงานที�ตนให้บริการหรือมีส่วนร่วม

ในการให้บริการวิชาชีพบัญชี 

ข้อ ๓๐  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประพฤติปฏิบัติตนในทางที�ถูกที�ควร สาํนึกในหน้าที� และ      

ไม่ปฏบิัติตนในลักษณะที�ทาํให้เกดิความเสื�อมเสยีเกยีรติศักดิKแห่งวิชาชีพบัญชี  

 

 

 

ประกาศ ณ วันที�  ๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

เกษรี ณรงค์เดช 
 

(ศาสตราจารย์เกยีรติคุณเกษรี ณรงค์เดช) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


