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ช่ือวิชา   การบัญชี 1 
 

ขอบเขตของวิชา  ทดสอบความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ที่เก่ียวกับแมบทการบัญชี สินทรัพยและหนี้สิน 
ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและการตีความ  มาตรฐานการบัญชี
ของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใชในปจจุบัน  

 

หัวขอและเนื้อหา   วัตถุประสงค    เอกสารประกอบ 
การบัญชีการเงิน 
1. แมบทการบัญชี 
 

 
เพ่ือใหทราบหลักเกณฑในการจัดทํางบการ
เงินภายในกรอบของ แมบทการบัญชี 

 
- แมบททางการบัญชี 
 

สินทรัพย 
1. สินทรัพยหมุนเวียน  

1.1 ลูกหนี้ หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ 
1.2 สินคาคงเหลือ 

 

 
เพ่ือใหทราบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับ
การรับรู การวัดมูลคา และปญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ลูกหนี้ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและสินคา 
คงเหลือ 

 
- มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 11, 31 

2. เงินลงทุน 
2.1. เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
2.2. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
2.3. งบการเงินรวมและเงินลงทุนในบริษัท

ยอย 
2.4. รายงานทางการเงินเกี่ยวกับสวนไดเสีย

ในกิจการรวมคา 
2.5. การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจ

เฉพาะดานการลงทุน 
2.6. การรวมธุรกิจ 

 

 
เพ่ือใหทราบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู การวัดมูลคา และปญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเก่ียว
กับเงินลงทุนประเภทตางๆ รวมทั้งหลัก
เกณฑและวิธีการจัดทํางบการเงินรวม 
ตลอดจนการรวมธุรกิจ 

 
- มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 40,45,44,46 
42 และ 43 

- การตีความมาตรฐาน
การบัญชี เร่ืองที่ 2 

 
 

3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
3.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
3.2 ตนทุนการกูยืม 
3.3 สัญญาเชาระยะยาว (ทางดานผูใหเชา) 

 

 
เพ่ือใหทราบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู การวัดมูลคา และปญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ตนทุนการกูยืม 
และสัญญาเชาระยะยาว  

 
- มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 29, 32 และ 
33  

- การตีความมาตรฐาน
การบัญชี เร่ืองที่ 4 

4. สินทรัพยไมมีตัวตน* 
 4.1 การบัญชีสําหรับการวิจัยและพัฒนา 

 
เพ่ือใหทราบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู การวัดมูลคา และปญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยไมมีตัวตนและการบัญชีสําหรับ
การวิจัยและพัฒนา 

 
* มาตรฐานการบัญชี  ฉบับ
 ที่ 14 และ 51 



 

หัวขอและเนื้อหา   วัตถุประสงค    เอกสารประกอบ 
5. การดอยคาของสินทรัพย 

5.1 เงินลงทุน 
5.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
5.3 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

 
เพ่ือใหทราบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู การวัดมูลคา และปญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
การดอยคาของเงินลงทุน ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และสินทรัพยไมมตีัวตน 

 
-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
 ที่ 36 และ 40   

หนี้สิน 
 1. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
2. การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

 
เพ่ือใหทราบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู การวัดมูลคาและปญหาในทาง
ปฏิ บั ติ  ตลอดจนก ารเป ด เผยข อมู ล  
เกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และการ
ปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

 
- มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
ที่ 53, 34  (ปรับปรุง 
2545) 

- การตีความมาตรฐานการ
บัญชี เร่ืองที่ 9 

 
หมายเหต ุ * มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 ไมออกขอสอบจนกวาสภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศใหมีผลบังคับใชตาม

กฎหมาย                            
 - เอกสารประกอบหัวขอและเน้ือหาอาจเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมเติมจากที่ระบุไว ทั้งนี้ใหเปนไป                   
  ตามมาตรฐานการบัญชี การตีความทางการบัญชีที่เกี่ยวของ ซึ่งประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี     
                   ในวันแรกของการรับสมัครสอบ                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 



 

ช่ือวิชา   การบัญชี 2 
 

ขอบเขตของวิชา  ทดสอบความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ที่เก่ียวกับรายได การนําเสนองบการเงิน   
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและการ      
ตีความมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใชในปจจุบัน รวมถึงความรูเก่ียวกับการ
บัญชีตนทุน   

 
หัวขอและเนื้อหา  วัตถุประสงค   เอกสารประกอบ 

รายได 
1.  ธุรกิจทั่วไป  

1.1 การขายสินคา  
1.2 การบริการ  
1.3 การใหผูอ่ืนใชสินทรัพย 

2.   สัญญากอสราง 
3.   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
4.   การเชาซื้อ (ทางดานผูใหเชาซื้อ) 

 
เพ่ือใหทราบวิธีปฏิบัติทางการบัญช ี
เก่ียวกับการรับรู การวัดมูลคา และปญหา
ในทางปฏิบัติตลอดจนการเปดเผย  
ขอมูลเก่ียวกับรายไดของธุรกิจประเภท
ตางๆ  

 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 7, 26, 37,49 (ปรับ
ปรุง 2545) 

การนําเสนองบการเงิน 
1.การนําเสนองบการเงิน 
 1.1 งบดุล 
 1.2 งบกําไรขาดทุน 
 1.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจา

 ของหรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 1.4 งบกระแสเงินสด 
 1.5 นโยบายการบัญชี และหมายเหตุ 
  ประกอบงบการเงิน 
2. งบการเงินระหวางกาล 

 
เพ่ือใหทราบหลักเกณฑการนําเสนองบ
การเงินแบบสมบูรณ และเพื่อใหเขาใจ
รูปแบบและปญหาในการจัดทํางบการ
เงินตางๆรวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน 

 
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

25, 35 และ 41 
 

การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  
1. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวน

งาน 
2.  การเป ด เผยขอมู ล ในงบการเงินของ

ธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน 
3.  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เก่ียวของกัน 
4. การแสดงรายการและการเปดเผย ขอมูลหรับ

เครื่องมือทางการเงิน 
5.    เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 
6.    การดําเนินงานที่ยกเลิก 

 
เพ่ือใหทราบวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เก่ียวกับการเสนอขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงาน การเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน
การเงินที่คลายคลึงกัน  การเปดเผย 
ขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียว
ของกัน การแสดงรายการและการเปด
เผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล และ
การดําเนินงานที่ยกเลิก 

 
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

24,27, 47, 48,52 และ 
54 

- การตีความมาตรฐานการ
บัญชี เร่ืองที่ 3 

 

   



 

หัวขอและเนื้อหา  วัตถุประสงค   เอกสารประกอบ 
เรื่องอื่นๆ 
1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
2. กําไรตอหุน 
3.   กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  ขอผิด
 พลาดที่สําคัญและการเปลี่ยนแปลงทาง
 บัญช ี
4. สัญญาเชาระยะยาว (ทางดานผู ใหเชา) 

 
 

 
เพ่ือใหทราบ:- 
- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการ

แปลงคารายการที่เก่ียวกับเงินตรา
ตางประเทศรวมทั้งการแปลงคางบ
การเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 

- วิธีการคํานวณกําไรตอหุนในกรณี
ตางๆ 

- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปด
เผยขอมูลในงบการเงินในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
บัญชี รวมถึงการแกไขขอผิดพลาด
ทางการบัญชี การแสดงรายการ
บางรายการในงบกําไรขาดทุน 

- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับ
สัญญาเชาระยะยาว (ทางดานผูให
เชา) 

 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 29,30, 38, และ 39 

การบัญชีตนทุน  
1. ตนทุนและวัตถุประสงคของการบันทึกบัญชี

ตนทุน 
1.1 วัตถุประสงคของการบัญชีตนทุน 
1.2 การจําแนกประเภทตนทุน 
1.3 สวนประกอบของตนทุนการผลิต 
1.4 ตนทุนการผลิตในงบกําไรขาดทุน 
1.5 ระบบตนทุนจริง และระบบตนทุนปกติ  
1.6 ระบบตนทุนมาตรฐานและการ

วิเคราะหผลตาง 
1.7 การบันทึกบัญชีตนทุนการผลิตและ

ระบบตนทุนมาตรฐาน 

 
เพ่ือใหทราบวิธีปฏิบัติทางการบัญช ี 
เก่ียวกับ วัตถุประสงคของการบัญชี  
ตนทุน การจําแนกประเภทตนทุน สวน
ประกอบของตนทุน การผลิต ตนทุน
การผลิตในงบกําไรขาดทุน ระบบตนทุน
จริง ระบบตนทุนปกติ  ระบบตนทุน 
มาตรฐาน และการวิเคราะหผลตาง การ
บันทึกบัญชีตนทุนการผลิตและระบบ
ตนทุนมาตรฐาน 

 

2.  การคํานวณตนทุนและการบันทึก
 บัญช ี  
 2.1 ระบบตนทุนงานสั่งทํา 
 2.2 ระบบตนทุนชวงการผลิต 

 
 
เพ่ือใหทราบหลักการและวิธีการสะสม
ตนทุน การบันทึกบัญชี รวมถึงวิธีบันทึก
บัญชีเก่ียวกับ ของเสีย เศษซาก และ
งานมีตําหน ิ

 



 

หัวขอและเนื้อหา  วัตถุประสงค   เอกสารประกอบ 
3. การปนสวนคาใชจายการผลิต 

3.1  อัตราคาใชจายการผลิตแบบอัตราเดียว
 ทั้งโรงงาน 
3.2 อัตราคาใชจายการผลิตสําหรับแตละ
 แผนกการผลิต 
3.3 ตนทุนฐานกิจกรรม 
3.4 การปนสวนตนทุนแผนกบริการ 

3.4.1 วิธีปนสวนโดยตรง 
3.4.2 วิธีปนสวนตามลําดับขั้น 
3.4.3 วิธีปนสวนแบบสลับ 

 
เพ่ือใหทราบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีเกี่ยวกับการปนสวนตนทุน  
ประเภทคาใชจายการผลิต และตนทุน
แผนกบริการ 

 

4. การปนสวนตนทุนรวมและการบัญชีสําหรับ
ผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได  

 4.1 การปนสวนตนทุนรวม 
4.1.1 จํานวนหนวย 
4.1.2 วิธีมูลคาขาย 
4.1.3 วิธีมูลคาที่คาดวาจะไดรับสุทธิ 

    4.2 การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรวมและผลิต
ภัณฑพลอยได 

 
 
เพ่ือใหทราบหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับผลิตภัณฑ
รวมและผลิตภัณฑพลอยได 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ เอกสารประกอบหัวขอและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมเติมจากที่ระบุไว ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม     
 มาตรฐานการบัญชี การตีความทางการบัญชีที่เกี่ยวของ ซึ่งประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี    
                  ในวันแรกของการรับสมัครสอบ       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือวิชา  การสอบบัญชี 1  
 

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี การทุจริตและ           
ขอผิดพลาด การควบคุมภายในและความเสี่ยงจากการควบคุม กระดาษทําการของผูสอบบัญชี  
การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
และวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระของรายการตางๆ ในงบการเงิน 

 
หัวขอและเนื้อหา  วัตถุประสงค  เอกสารประกอบ 

แนวคิดทั่วไปและแมบทของมาตรฐานการสอบ
บัญชี 
องคประกอบของแมบทของมาตรฐานการสอบ
บัญช ี
1. ลักษณะของงานสอบบัญชีและบริการเก่ียวเนื่อง 
2.  ระดับความเชื่อม่ันที่ใหตอผูใชขอมูล 

 
 
เพ่ือใหทราบถึงหลักการขั้นมูลฐานของ
วิชาชีพ ภาพรวมของการปฏิบัติงานสอบ
บัญชี หนาที่และความรับผิดชอบของ  
ลูกคาและผูสอบบัญชี  

 
 
- มาตรฐานการสอบบัญชี    
   รหัสที่ 120 และ 200 

การทุจริตและขอผิดพลาด   
1. ความรับผิดชอบของผูบริหาร 
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี
4. สัญญาณเตือนภัย/ขอบงชี้ 
5. ขอจํากัดของการสอบบัญชี  
6.  เทคนิคการตรวจสอบเมื่อมีขอบงช้ี 
7. การรายงานการทุจริตและขอผิดพลาด 
8. การถอนตัวจากงานสอบบัญช ี

 
เพ่ือใหทราบถึงขอควรพิจารณาเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต
และขอผิดพลาดของลูกคา รวมถึงวิธี
การปฏิบัติสําหรับผูสอบบัญชีเมื่อมีขอ
บงช้ีวาอาจมีการทุจริต/ขอผิดพลาด 

 
- มาตรฐานการสอบบัญชี    
   รหัสที่  240 

การควบคุมภายในและความเสี่ยงจากการ 
ควบคุม   
1. ความหมายของการควบคุมภายใน  
2.    สวนประกอบของการควบคุมภายใน 
3. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
4. วิธีการศึกษาและทําความเขาใจระบบการควบ

คุมภายใน 
5. การประเมินความเสี่ยงเบื้องตนจากการควบ
  คุมและการทดสอบการควบคุม 
6. ความสัมพันธระหวางการประเมินความเสี่ยง
  เบ้ืองตนจากการควบคุมกับการวางแผนการ
  ตรวจสอบ 
7. การแจงจุดออนของการควบคุม 

 
 
เพ่ื อ ให ท ราบ ถึ งค วามหม าย  ส วน
ประกอบของการควบคุมภายในและขอ
จํากัดตางๆ ที่อาจทําใหการควบคุมภาย
ในไมเกิดประสิทธิผล ตลอดจนขั้นตอน
และวิธีการในการประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในและการแจงจุด
ออนของการควบคุม  
 
 
 

 
 
- มาตรฐานการสอบบัญชี    
 รหัสที่ 400 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษทําการของผูสอบบัญชี  
1. วัตถุประสงคในการจัดทํากระดาษทําการ 
2. ประโยชนในการจดัทํากระดาษทําการ 

  
เพ่ือใหทราบถึงความหมาย ประโยชน  
ลักษณะ   รูปแบบ    การเก็บรักษา และ

 
- มาตรฐานการสอบบัญชี    
รหัสที่  230 



 

หัวขอและเนื้อหา  วัตถุประสงค  เอกสารประกอบ 
3. ลักษณะของกระดาษทําการที่ดี 
4. รูปแบบ และเนื้อหาของกระดาษทําการ 
5. การเก็บรักษา ระยะเวลาในการเก็บรักษาและ

กรรมสิทธ์ิในกระดาษทําการ 
6. ขอควรระวังในการจัดทํากระดาษ ทําการ 
 

ขอควรพิจารณาต างๆในการจัดทํ า
กระดาษทําการของผูสอบบัญชี 

การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี  
1. แนวคิดสําคัญในการเลือกตัวอยาง 
2. ความสัมพันธของความเสี่ยงและ การเลือก
 ตัวอยาง 
3.  วิธีการเลือกตัวอยางในการตรวจสอบ 
4.  การประเมินผลการเลือกตัวอยาง 
 

  
เพ่ื อ ให ท ราบถึ งป จจั ยต างๆที่ ค วร
พิจารณาในการเลือกตัวอยางเพ่ือการ
ทดสอบ ซึ่งจะมีผลตอความนาเชื่อถือใน
การสรุปผลสําหรับประชากรทั้งหมด 

 
- มาตรฐานการสอบบัญชี    
   รหัสที่ 530 

หลักฐานการสอบบัญชี                   
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  
2. หลักฐานการสอบบัญช ี
3. ความเชื่อถือได 

 
เพ่ือใหทราบถึงความหมายและประเภท
ของหลักฐานการสอบบัญชี ทั้งในดาน
กฎหมายและดานบัญชี   

 
-  มาตรฐานการสอบบัญชี   
 รหัสที่  500 และ 501 

วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ   
1.  วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบ บัญชี   
2. ขอจํากัดในการรวบรวมหลักฐาน 
3. วิธีการตรวจสอบ 

 3.1 การทดสอบการควบคุม 
3.2 การทดสอบเนื้อหาสาระ   

 

 
 
เพ่ือใหทราบถึงวิธีการและเทคนิคที่ดีใน
การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี 
ตลอดจนหลักการของวิธีการตรวจสอบ
ที่ใชในการสอบบัญชี   

 
 
- มาตรฐานการสอบบัญชี    
 รหัสที่ 510,520,540 
   550,560,570 และ        
  580    

การตรวจสอบรายได  
1. ความเขาใจในกิจกรรมที่เก่ียวของ กับรายได 

1.1 รายการขายสินคา 
1.2 รายการปรับปรุงเกี่ยวกับการขาย เชน การ

รับคืน การใหสวนลด และการตั้งหนี้
สงสัยจะสูญ 

1.3 การรับชําระเงิน 

 
เพ่ื อให ทราบถึ งวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสม รวมถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับรายการที่เก่ียวของกับรายได 

 
- มาตรฐานการสอบบัญชี    
 รหัสที่ 510,520,540,     
 550,560,570และ 580 

2.  การควบคุมภายในและการประเมินความ
 เสี่ยงจากการควบคุมเก่ียวกับรายได 
3.   วัตถุประสงคและวิธีการทดสอบ เน้ือหา
 สาระของรายได 
4.  การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลในงบการ
 เงินของรายการที่เก่ียวของกับรายได 

  



 

หัวขอและเนื้อหา  วัตถุประสงค  เอกสารประกอบ 
การตรวจสอบรายจาย  
1. ความเขาใจในกิจกรรมที่เก่ียวของกับรายจาย 

1.1 การซื้อสินคา(การขอซื้อ การสั่งซื้อ การ
รับของ และการจัดเก็บ) 

 1.2 การชําระคาสินคา 
 1.3 การไดมาซึ่งทรัพยสินและบริการอ่ืน 
 1.4 การจายเงินคาทรัพยสินและบริการอ่ืน 

1.5 กิจกรรมเกี่ยวกับเงินเดือนและคาแรง 
2. การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง
  จากการควบคุมเก่ียวกับรายจาย 
3. วัตถุประสงคและวิธีการทดสอบเนื้อหาสาระ
 ของรายจาย 
4. การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลในงบการ
 เงินของรายการที่เก่ียวของกับรายจาย  

 
เพ่ื อให ทราบถึ งวิ ธีการตรวจสอบที่
เหมาะสม รวมถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับรายการที่เก่ียวของกับรายจาย 

 
- มาตรฐานการสอบบัญชี    
รหัสที่ 510,520,540,    
550, 560 และ 570 

การตรวจสอบเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี 
และสินคาคงเหลือ   
1. วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 
2. วิธีการทดสอบเนื้อหาสาระเพื่อใหบรรลุวัตถุ

ประสงคในการตรวจสอบ 
3. ปญหาและขอพิจารณาอ่ืนในการตรวจสอบ 

 
 
เพ่ือใหทราบถึงวิธีการการตรวจสอบที่
เหมาะสม รวมถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับรายการที่ เก่ียวของกับเงินสด 
เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และสินคาคง
เหลือ 

 
 
- มาตรฐานการสอบบัญชี    
 รหัสที่ 510, 520, 540,   
 550, 560 และ 580 

การตรวจสอบเงินลงทุน สินทรัพยถาวร เจาหนี้
การคา หน้ีสินอื่น สวนของผูถือหุนและกําไร
สะสม  
1. วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 
2. วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 
3. ปญหาและขอพิจารณาอื่นในการตรวจสอบ 

 
 
เพ่ื อให ทราบถึ งวิ ธีการตรวจสอบที่
เหมาะสม รวมถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับรายการเงินลงทุน สินทรัพยถาวร  
เจาหนี้การคา หนี้สินอ่ืน สวนของผูถือ
หุน และกําไรสะสม   

 
 
- มาตรฐานการสอบบัญชี    
 รหัสที่ 510,520,540,     
 550,560,570และ 580 

 
หมายเหตุ  เอกสารประกอบหัวขอและเน้ือหาอาจเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมเติมจากที่ระบุไว ทั้งน้ี ใหเปนไป

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีที่เก่ียวของซึ่งประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในวันแรกของการรับสมัครสอบ 

 
 
 
 
 
 



 

ช่ือวิชา  การสอบบัญชี 2 
 

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรูเก่ียวกับมรรยาทของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี  
การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ การควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี การใชบริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การเขียนรายงานของผูสอบ
บัญชีเพ่ือใหความเชื่อมั่นในกรณีตางๆ และการเขียนรายงานสําหรับการใหบริการเกี่ยวเนื่อง
ของผูสอบบัญช ี

 
หัวขอและเนื้อหา วัตถุประสงค  เอกสารประกอบ 

มรรยาท(จรรยาบรรณ)ของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต  
1. หลักการพ้ืนฐานและขอกําหนด 
2. คําช้ีแจงหลักการพ้ืนฐานและขอกําหนด 
3. ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการสอบบัญชี

และมรรยาทของผูสอบบัญชี 
4.   ปญหาดานมรรยาทในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 

 
 
เพ่ือใหทราบถึงมรรยาทของผูสอบบัญชี
และเหตุผลของการกําหนดมรรยาท  
แตละขอตลอดจนความสัมพันธของ
มรรยาทและมาตรฐานการสอบบัญชี   
 

 
 
-  กฎ ก ระท รวงฉบั บ ที่  4  

(พ .ศ . 2534) เ ร่ื อ ง 
มรรยาทของผูสอบบัญชี
และคําชี้แจง 

- ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 40 
(พ.ศ. 2541) เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติหนาที่ของผู
สอบบัญชีรับอนุญาต 

- ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 
44 (พ .ศ . 2544) เร่ือง 
หลักเกณฑการพิจารณา
การปฏิ บั ติ งานของผู
สอบบัญ ชี รับอนุญ าต
และการพิจารณาคําขอ
ขึ้นทะเบียนของผูที่เคย
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี 
1.   ขั้นตอนการแตงตั้งผูสอบบัญชี 
2. ขอพิจารณากอนการรับงาน 
3. การทําความเขาใจกับลูกคาในการรับงานสอบ

บัญชี 
4. หนังสือตอบรับงานสอบบัญชี 
5. การติดตอกับผูสอบบัญชีเดิมหลังจากที่รับงาน

สอบบัญชีแลว 
6.  ขั้นตอนการรับงานสําหรับปถัดไปของลูกคา
 รายเดิม 

 
เพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนและขอพิจารณา
อ่ืนๆ ในการรับงานสอบบัญช ี

 
- มาตรฐานการสอบบัญชี 
 รหัสที่ 210 



 

หัวขอและเนื้อหา วัตถุประสงค  เอกสารประกอบ 
การวางแผนงานสอบบัญช ี
1. การวางแผนงานสอบบัญชี 
2. ความหมายของแผนการสอบบัญชีโดยรวมและ

แนวการสอบบัญชี 
3. ประโยชนของการวางแผนงานสอบบัญชี 
4. การหาความรูเก่ียวกับธุรกิจที่ตรวจสอบเพ่ือ

ประโยชนในการวางแผนงานสอบบัญชี 
5. การวางแนวการสอบบัญชี 
6. การเปลี่ยนแปลงแผนการสอบบัญชีโดยรวม

และแนวการสอบบัญชี 

 
เพ่ือใหทราบถึงขอควรพิจารณาและวิธี
การในการวางแผนการสอบบัญชี และ
เพ่ือใหสามารถจัดทําแนวการสอบบัญชี 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ  สํ าห รับ เปน
เครื่องมือในการสั่งการและควบคุมงาน
ของผูชวย  

 
- มาตรฐานการสอบบัญชี 

 รหัสที่ 250,300 และ 
 310 

ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระ
สําคัญ 
1. ความหมายและความสําคัญของความเสี่ยงและ

ความมีสาระสําคัญ 
2. การประยุกตแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง 
3. ประเภทของความเสี่ยงในการตรวจสอบ 
4. ปจจัยและวิธีการที่ใชในการประเมินความเสี่ยง 
5. การใชความมีสาระในการประเมินสิ่งที่ตรวจ

สอบ 
6. การวิเคราะหความเสี่ยงและความมีสาระสําคัญ 
7. ผลกระทบของความเสี่ยงและความมีสาระ

สําคัญตอวิธีการตรวจสอบและหลักฐานในการ
ตรวจสอบ 

 

 
 
เพ่ือใหทราบถึงประเภทของความเสี่ยง
ในการสอบบัญชี และการวางแผนการ
ตรวจสอบใหเหมาะสมกับระดับความ
เสี่ยงที่ประเมินได 

 
 
- มาตรฐานการสอบบัญชี       
รหัสที่ 320 

การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี  
1. ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการควบคุม

คุณภาพงานสอบบัญช ี
2. ปจจัยที่ทําใหสํานักงานสอบบัญชีมีคุณภาพ 
3. ประเภทของการควบคุมคุณภาพ 
4.   มาตรการและวิธีการตางๆ ที่ผูสอบ      
      บัญชีพึงใชในการควบคุมคุณภาพ  
      งานสอบบัญชี 
 

 
เพ่ือใหทราบถึงขอควรปฏิบัติในการ
สอบทานงานของผูชวย  เพ่ือใหงาน
สอบบัญชีแตละงานมีคุณภาพ และการ
ควบคุมคุณภาพโดยทั่วไปของสํานักงาน 

 
- มาตรฐานการสอบบัญชี    
   รหัสที่ 220 

การใชบริการหรือผลงานของบุคคลอื่น 
1. ความสําคัญของการใชบริการหรือ ผลงานของ

บุคคลอื่น 
2. ขอพิจารณาในกรณีที่กิจการใชบริการของ

 
เพ่ือใหทราบถึงความจําเปน และขอ
พิจารณาตางๆ ในการใชบริการหรือผล
งานของบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงานของ

 
- มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัสที่ 402,600,610 
และ 620 



 

หัวขอและเนื้อหา วัตถุประสงค  เอกสารประกอบ 
บุคคลอื่น 

3. การใชผลงานของผูสอบบัญชีอ่ืน 
4. การพิจารณาผลงานของผูตรวจสอบภายใน 
 การใชผลงานของผูเช่ียวชาญ 
 

ผูสอบบัญชี 

รายงานการสอบบัญชี  
1. แนวคิดเก่ียวกับการเสนอรายงานการสอบ

บัญชี 
1.1 วัตถุประสงค ลักษณะเชิงคุณภาพ 
  และองคประกอบของงบ การเงิน 

 1.2 ความถูกตองตามที่ควรและตามหลัก
  การบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 1.3  หลักความมีสาระสําคัญ 

1.4 การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 
1.5 ความรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน 
1.6 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการ

เสนอรายงาน 
2. ขั้นตอนในการจัดทํารายงานของผูสอบบัญชี

รับอนุญาต (การสอบ ทานกระดาษทําการการ
ตรวจสอบรายการนอกงบดุล รายการที่มีความ
ไมแนนอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเหตุการณ
หลังวันที่ในงบดุลการขอหนังสือรับรองจาก 
กิจการ) 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีและขอกําหนดของ
หนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของกับการเสนอ
รายงาน 

 3.1 ประเภทของการแสดงความเห็นใน 
  รายงานของผูสอบบัญชี 
 3.2 สถานการณ ซึ่ งทํ าให ผู สอบบัญชีอาจ
  แสดงความเห็นตางจากความเห็นอยางไม
  มีเงื่อนไข 
4.  รายงานของผูสอบบัญชีโดยให ค ว า ม เ ห็ น
 ประเภทตางๆ 
 

 
เพ่ือใหทราบถึงแนวคิดโดยทั่วไปเกี่ยว
กับการเสนอรายงานการสอบบัญชี การ
จัดทํารายงานและขอพิจารณาตางๆ 
รวมทั้ ง รูปแบบของรายงานหลัก  4 
ประเภทของผูสอบบัญชีในกรณีตางๆ 

 
-   ประกาศ  ก .บช . ฉบับที่ 

 41 (พ .ศ . 2541) เ ร่ื อ ง
การลงลายมือชื่อรับรอง
การสอบบั ญ ชี โด ยก าร
แสดงความเห็นในรายงาน
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

-  มาตรฐานการสอบบัญชี      
รหัสที่ 700 และ 720 

การรายงานตองบการเงินเปรียบเทียบ  
1.  ความหมายของตัวเลขเกี่ยวเนื่องแลงบการเงิน

เปรียบเทียบ 
2.   ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ตอ  

 
เพ่ือใหทราบถึงความหมายและความรับ
ผิดชอบของผูสอบบัญชีตอตัวเลขเก่ียว
เนื่องและงบการเงินเปรียบเทียบ รวม
้

 
- มาตรฐานการสอบบัญชี 
 รหัสที่ 710 



 

หัวขอและเนื้อหา วัตถุประสงค  เอกสารประกอบ 
 2.1 ตัวเลขที่เกี่ยวเนื่อง 
 2.2 งบการเงินเปรียบเทียบ 
3.  ขอแตกตางของรายงานการสอบ บั ญ ชี ข อ งงบ

การเงินปเดียวและงบการเงินเปรียบเทียบ 
4.  เหตุการณที่จะตองเปลี่ยนแปลง รู ป แ บ บ ข อ ง

รายงานการสอบบัญชีตองบการเงินเปรียบ
เทียบ 

5. การแกไขความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
ของงบการเงินงวดกอน 

6. การเสนอรายงานในกรณีที่ 
 6.1  งบการเงินงวดกอน  ตรวจสอบโดยผู
  สอบบัญชีอ่ืน 
 6.2  งบการเงินงวดกอน ไมมีการตรวจสอบ 
 

ทั้งรูปแบบตางๆ ของรายงานของผูสอบ
บัญชีในกรณีตางๆ กันโดยเชื่อมโยงรูป
แบบของรายงานหลัก 4 ประเภทกับ
กรณีตางๆ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่เกี่ยวของ 

การตรวจสอบและรายงาน-บริการเกี่ยวเนื่อง  
1. ความหมายของบริการเก่ียวเนื่อง และความ

แตกตางของการสอบบัญชีกับบริการเก่ียวเนื่อง 
2. รายงานการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 
 2.1 ลักษณะงานตรวจสอบเพื่อ วัตถุ 
  ประสงคเฉพาะ 
 2.2 ขอพิจารณาและการเขียนรายงาน 

 
เพ่ือใหทราบถึงบริการเกี่ยวเนื่องตางๆ
ของผูสอบบัญชีรวมทั้งรูปแบบตางๆ 
ของรายงานของผูสอบบัญชีในกรณี
ตางๆ กัน โดยเชื่อมโยงรูปแบบของราย
งานหลัก 4 ประเภทกับกรณีตางๆ ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของ 

 
- มาตรฐานการสอบบัญชี       
    รหัสที่ 800,810,910, 920  
 และ 930 

3. การสอบทานงบการเงินระหวางกาล 
  3.1 วัตถุประสงคของการสอบทาน 

3.2 ขอพิจารณาในการสอบทาน 
3.3 การสรุปผลและการรายงาน 
 

 
 
 
 

 
 
 

4. การสอบทานประมาณการงบการ เงิน การตรวจ
 สอบขอมูลทางการเงินที่เก่ียวกับอนาคต 
 4.1  ความหมายของประมาณการทางบัญชี
 4.2  ขอพิจารณาในการตรวจสอบ 
 4.3  การเขียนรายงาน 

  

5. การตรวจสอบขอมูลทางการเงินตามวิธีการที่  
 ตกลงรวมกัน 
    5.1 ลักษณะและวัตถุประสงคของการตรวจ
  สอบตามวิธีที่ตกลงรวมกัน 
 5.2 ขอพิจารณาในการตรวจสอบ 
    5.3 การเขียนรายงาน 
 

  



 

หัวขอและเนื้อหา วัตถุประสงค  เอกสารประกอบ 
6. การรวบรวมขอมูลทางการเงิน 
 6.1  ลักษณะวัตถุประสงคของการรวบรวม
  ขอมูลทางการเงิน 
 6.2  ขอพิจารณาในการรวบรวมขอมูลทาง
   การเงิน 
    6.3   การรายงานการรวบรวมขอมูลทางการเงิน 

 
หมายเหต ุ เอกสารประกอบหัวขอและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมเติมจากที่ระบุไว ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีและแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีที่เก่ียวของ  ซึ่งประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี  
รวมทั้งขอกฎหมายที่เก่ียวของซึ่งบังคับใชในวันแรกของการรับสมัครสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ช่ือวิชา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  
 

ขอบเขตของวิชา  ทดสอบความรูเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพภายใตขอบเขตของกฎหมาย ได
แกพระราชบัญญั ติการบัญ ชี  พ .ศ . 2543 พระราชบัญญั ติ วิชาชีพบัญชี  พ .ศ . 2547                 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วาดวยหุนสวนบริษัท) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จํากัด  พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ประมวล
รัษฎากร  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เฉพาะในสวนที่เกี่ยว
ของกับการเปดเผยขอมูลในการออกหลักทรัพย การเสนอขายหลักทรัพย การซื้อขายหลักทรัพย  
และการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย 

 

หัวขอและเนื้อหา  วัตถุประสงค  เอกสารประกอบ 
พระราชบัญญัติการบัญชี  
1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 (เวน

แตบทกําหนดโทษในสวนของอัตราโทษ) 
2. กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราช

บัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 เชน 
2.1 ประกาศเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติ  
 และเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญช ี
2.2 ป ร ะ ก า ศ เกี่ ย ว กั บ ห ลั ก เก ณ ฑ
 แ ล ะ วิ ธี ก า ร ใ น ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต
 แ ล ะ ก า ร อ นุ ญ าต ให เ ก็ บ รั ก ษ า
 บัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการ
 ลงบัญชีไว ณ สถานที่อื่น และการแจง
 บัญชี หรือเอกสารที่ตองใชประกอบ
 การลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย 

 
เพ่ือใหเขาใจถึงหนาที่ และความรับผิด
ชอบของผูประกอบการ(ผูมีหนาที่จัดทํา
บัญชี) และผูทําบัญชีในการจัดทําบัญชี
และงบการเงินให ถูกตอง ทราบถึ ง  
คุณสมบัติของการเปนผูทําบัญชี อํานาจ
หนาที่ของหนวยราชการในการกํากับให
ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เก่ียวกับ
การจัดทําบัญชีและงบการเงิน(พ .ศ . 
2543) เร่ือง มาตรฐาน การบัญชี (เนน
เนื้อหาในเร่ือง มาตรฐานฉบับใดบางที่
ไดออกประกาศใชแลว) 
 

 
- พระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 กฎกระทรวง
และ ประกาศตางๆ ที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการ
บัญชี  พ.ศ. 2543  

 
 
       
 
        

  2.3 ประกาศเกี่ยวกับการกําหนดใหบุคคล
    ธรรมดา หรือหางหุนสวนที่มิไดจด 
    ทะเบียนเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  

2.4 ประกาศเกี่ยวกับการกําหนดรายการยอ
    ที่ตองมีในงบการเงิน 
   2.5 ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 4(พ.ศ.2543) 
    เร่ือง มาตรฐานการบัญชี (เนนเนื้อหา
   ในเร่ืองมาตรฐานฉบับใดบางที่ไดออก 
    ประกาศใชแลว) 
      2.6 ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 47 (พ.ศ.      
 2545) เร่ือง  การยกเวนการบังคับใช   
 มาตรฐานการบัญชี 
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 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
1.  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

(เวนแตบทกําหนดโทษในสวนของอัตรา
โทษ) 

2.  ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
3.  ประกาศ  ก .บช. ที่มีผลบังคับใชอยูตาม

มาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547  เชน  
3.1 ประกาศ  ก .บช . ฉบั บที่  40 (พ .ศ . 

2541) เร่ือง  แนวทางการปฏิบัติหนา
ที่ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

3.2 ประกาศ   ก .บช . ฉบับที่ 41  (พ .ศ . 
2541) เร่ือง การลงลายมือชื่อรับรอง
การสอบบัญชี โดยการแสดงความเห็น
ในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต       

3.3 ประกาศ ก.บช.ฉบับที่ 44    
(พ .ศ . 2544) เร่ื อง  หลั กเกณฑ ก าร
พิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตและการพิจารณาคําขอขึ้น
ทะเบียนของผูที่ เคยถูกเพิกถอนใบ
อนุญาต  และคําชี้แจง  

 
เพ่ือใหเขาใจถึงสาระสําคัญของกฎหมาย
ตลอด จนถึ งบ ท บ าท หน าที่ ข อ ง ผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 
 
 

 
- พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.2547  

- กฎกระทรวง   ขอบั ง คับ 
หรือประกาศที่ ออกตาม
พระราชบัญญั ติ วิ ช าชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 

- กฎกระทรวง ขอบังคับ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราช
บัญญัติ ผูสอบบัญชี พ .ศ. 
2505  ที่ยังคงมีผลบังคับ
ใช 

 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วาดวย
หุนสวนบริษัท)  
(เนนเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชี ) 
1. หมวด 3 หางหุนสวนจํากัด มาตรา               

     1077 -  มาตรา 1095 
2. หมวด 4 บริษัทจํากัด 
    สวนที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจํากัด      
  มาตรา 1096 - มาตรา 1116 

 
 
 
 
เพ่ือทบทวนและเนนใหเกิดความเขาใจ
ในกฎหมายที่เก่ียวของกับผูสอบบัญช ี

 
 
 
 
- ประมวลกฎหมายแพงและ  
 พาณิชย  บริษัท    
  (วาดวยหุนสวนในสวนที่  
 เก่ียวของ) 
 

    สวนที่ 2 หุนและผูถือหุน  
                มาตรา 1117 -  มาตรา  1143   
    สวนที่ 3 วิธีจัดการบริษัท  
                มาตรา 1144 -  มาตรา 1207 
             (1) บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
             (2) กรรมการ 
             (3) การประชุมใหญ 
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             (4) บัญชีและงบดุล 
             (5) เงินปนผลและเงินสํารอง 
             (6) สมุดและบัญชี          

 สวนที่ 4 การสอบบัญชี มาตรา 1208 -      
   มาตรา 1214 
สวนที่ 5 การตรวจ มาตรา 1215 -     

มาตรา 1219 
สวนที่ 6 การเพ่ิมทุนและการลดทุน  

มาตรา 1220-มาตรา 1228  
สวนที่ 8 เลิกบริษัทจํากัด มาตรา    
1236  –  มาตรา 1237 

สวนที่ 9 การควบบริษัทจํากัด เขากันมาตรา  
      1238 - มาตรา 1243 

3. หมวด 5 การชําระบัญชีหางหุนสวน  
    จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและบริษัท       
 จํากัด มาตรา 1247 – มาตรา 1273 
 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
 (เนนเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชี) 
1. หมวด 3 การเสนอขายหุนตอประชาชน      

มาตรา 24 - มาตรา 25 
2. หมวด 5 หุนและผูถือหุน          
 มาตรา 50 - มาตรา 66/1 
3.   หมวด 8 บัญชีและรายงาน        
 มาตรา 109 - มาตรา 127 
4.   หมวด 10 การเพิ่มทุนและการลดทุน  
      มาตรา 136 – มาตรา 144 
5. หมวด 14 การชําระบัญชี  
     มาตรา 159-มาตรา 179 
 

 
 
 
เพ่ือทบทวนและเนนใหเกิดความเขาใจ
ในกฎหมายที่เก่ียวของกับผูสอบบัญช ี
 
 
 
 
 

 
 
 
- พ ระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท  
 มหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  
- พ ระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท
 มหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ. 2544  
 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย   
1. มาตรา 4 บทวิเคราะหทรัพย 
2. หมวด 2 การออกหลักทรัพยของ บริษัท 
 2.1 สวนที่ 1 การอนุญาตใหเสนอขาย 
            หลักทรัพย ไดแก มาตรา 32 

 
 
เพ่ือใหเขาใจหลักกฎหมายเฉพาะตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลัดทรัพยเก่ียวกับการจัดทํา
และเปดเผยงบการเงินในการจัดหา  

 
 
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย 
 และตลาด หลักทรัพย  พ.ศ.  
 2535 ในสวนที่เก่ียวของ 
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            มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 37       
   และมาตรา 38 

2.2  สวนที่ 2 หุนกู มาตรา 39 
2.3   สวนที่ 5 การเปดเผยขอมูล 

และผูสอบบัญชีไดแก มาตรา 56 
มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 
มาตรา 61 และมาตรา 62 

เงินทุนของกิจการโดยผานตลาดทุน 
รวมทั้งบทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีในการมีสวนรวมในการเปด
เผยขอมูลทางการเงินของกิจการที่มีบท
บาทสําคัญในตลาดทุน 

2.4 สวนที่ 2 หุนกู มาตรา 39 
2.5 สวนที่ 5 การเปดเผยขอมูล 

และผูสอบบัญชีไดแก มาตรา 56 
มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 
มาตรา 61 และมาตรา 62 

3. หมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 
ไดแก มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 
65 มาตรา 82 มาตรา  83 มาตรา 
84 ม าต ร า  85 ม าต ร า  86 แ ล ะ
มาตรา 89 

4. หมวด 4 ธุรกิจหลักทรัพย 
 ส วนที่  2 การกํ ากั บและควบคุ ม  ได แก 

มาตรา 96 มาตรา 105 มาตรา 106 และ
มาตรา 107 

5. หมวด 12 บทลงโทษ ไดแก มาตรา 
 278 และ มาตรา 287 

 
 
 

 
 
 
 

ประมวลรัษฎากร 
(เนนในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทและหางหุน
สวนนิติบุคคล) 
1. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 
 
 
เพ่ือทบทวนความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

 
 
 
- ประมวลรัษฎากร       

2. ภาษีมูลคาเพ่ิม 
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
4. ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย รวมถึง 

หนาที่เก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  
การจัดทํารายงาน และบัญชีพิเศษ ที่ตองทํา
ตามประมวลรัษฎากร 

หลักการของภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษี
มูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษี
เงิน ได นิ ติ บุ คคลหั ก  ณ  ที่ จ าย  ตาม
ประมวลรัษฎากร 

   พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า  
กฎกระท รวง   ประกาศ 
แล ะ คํ าสั่ ง   ที่ อ อ ก ต าม
ความในประมวลรัษฎากร  
  

 
หมายเหต ุ เอกสารประกอบหัวขอและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมเติมจากที่ระบุไว ทั้งนี้ ใหเปน

 ไปตามขอกฎหมายที่เก่ียวของซึ่งมีผลบังคับใชในขณะนั้น  ซึ่งประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ
 บัญชีรวมทั้งขอกฎหมายที่เก่ียวของ  ซึ่งบังคับใชในวันแรกของการรับสมัครสอบ 



 

ช่ือวิชา                    การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร 

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรูเก่ียวกับความรูทั่วไปในระบบสารสนเทศ การตรวจสอบในสภาพแวดลอมของระบบ
สารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล การประเมินความเสี่ยงและการประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุมในระบบสารสนเทศ  เทคนิคการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการสอบ
บัญชี 
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
1. ความหมายของระบบสารสนเทศ 
2. พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ 
3. ประโยชนของระบบสารสนเทศ 
4. ความเสี่ยงของการใชระบบสารสนเทศ 
5. ผลกระทบของการใชระบบสารสนเทศตอการ

สอบบัญชี 

 
เพ่ือใหทราบถึงหลักพ้ืนฐานของระบบ
สารสนเทศ และผลกระทบของการใช
ระบบสารสนเทศตอการสอบบัญชี 

 
- หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 
- มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 400 
- มาตรฐานการสอบ บัญชีรหัส   
 401 

การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบกรณี
กิจการใชคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล 
1. การวางแผนการตรวจสอบ  หลักการตรวจสอบ 

แนวทางและกระบวนการในการตรวจสอบ 
กรณีกิจการใชคอมพิวเตอรประมวลผล 

2. การประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
3. การประเมินการควบคุมภายในของระบบสาร

สนเทศ 
4. เทคนิค และวิธีการตรวจสอบระบบสาร

สนเทศทางการบัญชี 

 
 
เพ่ือใหทราบถึงพ้ืนฐานและกรอบใน
การประเมินความเสี่ยง และประสิทธิ
ผลของระบบการควบคุมกรณีที่กิจการ
ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล รวม
ถึงเทคนิค และวิธีการตรวจสอบโดยใช
คอมพิวเตอร 

 
 
- หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 
- มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 400 
- มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 401  
- แนวปฏิบัติงานสอบบัญชีรหัส 

1008 

การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ 
1. ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุม

ทั่วไปในระบบสารสนเทศ 
2. กิจกรรมการควบคุมทั่วไปดานระบบสาร

สนเทศ 
3. ความเสี่ยงของการขาดการควบคุมทั่วไป 

 
เพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการควบคุมทั่ว
ไปในระบบสารสนเทศ และผลกระทบ
จากการขาดการควบคุมทั่วไปที่ดี 

 
- หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 
- แนวปฏิบัติงานสอบบัญชีรหัส 

1008 



 

หัวขอและเนื้อหา  วัตถุประสงค  เอกสารประกอบ 
การควบคุมระบบงาน 
1. ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุม

ระบบงาน 
2. ความสัมพันธระหวางการควบคุมระบบงาน

และการควบคุมทั่วไป 
3. การควบคุมระบบงานดานระบบสารสนเทศใน

มุมมองตางๆ 
4. ความเสี่ยงของการขาดการควบคุมระบบงาน

ที่ดี  

 
เพ่ือใหทราบถึงระบบการควบคุมภาย
ในระบบงาน ประเภทของการควบคุม
ระบบงาน ตลอดจนวิธีการตางๆ ที่ชวย
ใ ห ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ด า น
คอมพิวเตอรมีประสิทธิผล 

 
- หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 
- แนวปฏิบัติงานสอบบัญชีรหัส  

1008 

เทคนิคการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอร 
1. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปใน
 การตรวจสอบ 
2. ขอมูลทดสอบ 
3. เทคนิคอ่ืน 

 
เพ่ือใหทราบถึงวิธีการใชคอมพิวเตอร
ชวยในการตรวจสอบบัญชี การเลือกใช
เทคนิคคอมพิวเตอรชวยในการตรวจ
สอบ การจัดทํากระดาษทําการ ตลอด
จนการรายงานผลการตรวจสอบ 

 
-  หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 

การควบคุมและขอพิจารณาในการตรวจสอบ
ระบบฐานขอมูล 
1. ระบบจัดการฐานขอมูลแบบตางๆ 
2. องคประกอบของระบบจัดการฐานขอมูล 
3. ความเสี่ยงของระบบฐานขอมูล 
4. การควบคุมภายในภายใตสภาพแวดลอมของ

ฐานขอมูล 
5. ขอพิจารณาในการตรวจสอบระบบฐานขอมูล 

 
 
เพ่ือใหทราบถึงคุณลักษณะของระบบ
ฐานขอมูล ตลอดจนความเสี่ยงของ
ระบบฐานขอมูล การควบคุมภายใน
ระบบฐานขอมูล ตลอดจนวิธีการตางๆ
ที่ชวยใหการควบคุมภายในดานระบบ
ฐานขอมูลมีประสิทธิผล 

 
 
- หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 

การควบคุมและขอพิจารณาในการตรวจสอบ
ระบบออนไลน 
1. อุปกรณระบบสารสนเทศในระบบออนไลน 
2. ลักษณะการประมวลผลแบบตางๆ 
3. ความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอรออนไลน 
4. การควบคุมภายในในระบบคอมพิวเตอร

ออนไลนตอระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
5. ขอพิจารณาในการตรวจสอบระบบ

คอมพิวเตอรออนไลน 

 
 
เพ่ือใหทราบถึงลักษณะการประมวลผล
ออนไลนแบบตางๆ ตลอดจนความ
เสี่ยงของระบบออนไลน และการควบ
คุมภายในระบบออนไลน ตลอดจนวิธี
การตางๆที่ชวยใหการควบคุมภายใน
ดานระบบคอมพิวเตอรออนไลนมี  
ประสิทธิผล 

 
 
- หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 

การควบคุมและขอพิจารณาในการตรวจสอบ
ดานการสื่อสาร 
1. องคประกอบสําคัญของระบบสื่อสาร 
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสื่อสาร 

 
 
เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของระบบสื่อ
สาร ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

่

 
 
- หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 



 

หัวขอและเนื้อหา  วัตถุประสงค  เอกสารประกอบ 
3. การควบคุมตางๆในระบบสื่อสาร 
4. ขอพิจารณาดานการควบคุมการสื่อสารและ

การตรวจสอบระบบการสับเปลี่ยนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

5.  ขอพิจารณาดานการควบคุมการสื่อสารและ
 การตรวจสอบระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

ของระบบสื่อสาร และการควบคุมภาย
ในระบบสื่อสาร ตลอดจนวิธีการตางๆ
ที่ชวยใหการควบคุมภายในดานระบบ
สื่อสารมีประสิทธิผล 

การตรวจสอบวงจรรายได 
1. การทําความเขาใจเกี่ยวกับวงจรรายได 
2. ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดและระบบการควบคุมที่

ควรมี 
3. การทดสอบการควบคุม 
4. การทดสอบเนื้อหาสาระ 

 
เพ่ือใหทราบแนวทางในการตรวจ  
สอบวงจรรายไดตามแนวการประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือประโยชนในการตรวจ
ส อ บ บั ญ ชี โด ย เฉ พ าะธุ ร กิ จ ที่ ใ ช
คอมพิวเตอรในการประมวลผล 

 
- หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 

การตรวจสอบวงจรคาใชจาย 
1. การทําความเขาใจเกี่ยวกับวงจรคาใชจาย 
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดและระบบการควบคุมที่

ควรมี 
3. การทดสอบการควบคุม 
4. การทดสอบเนื้อหาสาระ 

 
เพ่ือใหทราบแนวทางในการตรวจสอ
บวงจรคาใชจายตามแนวการประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือประโยชนในการตรวจ
ส อ บ บั ญ ชี โด ย เฉ พ าะธุ ร กิ จ ที่ ใ ช
คอมพิวเตอรในการประมวลผล 

 
- หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 

การตรวจสอบวงจรการผลิต 
1. การทําความเขาใจเกี่ยวกับวงจรการผลิต 
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดและระบบการควบคุมที่

ควรมี  
3. การทดสอบการควบคุม 
4. การทดสอบเนื้อหาสาระ 

 
เพ่ือใหทราบแนวทางในการตรวจ  
สอบ วงจรก ารผลิ ต ต าม แน วก าร
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือประโยชนใน
การตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะธุรกิจที่
ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล 

 
- หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 

การตรวจสอบการจัดทํารายงานทางการเงิน 
1. การทําความเขาใจเกี่ยวกับวงจรการจัดทําราย

งานทางการเงิน 
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดและระบบการควบคุมที่

ควรมี 
3. การทดสอบการควบคุม 

 
เพ่ือใหทราบแนวทางในการตรวจสอบ
การจัดทํารายงานทางการเงินตามแนว
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือประโยชน
ในการตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะธุรกิจ
ที่ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล 

 
- หนังสือคูมือของสภาวิชาชีพบัญชี 
 

          
หมายเหตุ       เอกสารประกอบหัวขอและเน้ือหาอาจเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมเติมจากที่ระบุไว ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีและแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีที่เก่ียวของ ซึ่งประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในวันแรกของการรับสมัครสอบ        

 


