
 

 
 
 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  38 /2549 

เร่ือง กําหนดการทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2550 
 

-------------------- 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 (1) (2) และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 13) เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549  สภาวิชาชีพบัญชี จึงประกาศกําหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบ วัน เวลา
ทดสอบ สถานที่ทดสอบ คาธรรมเนียมการทดสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบและรายละเอียดอ่ืนที่เก่ียวของกับการ
ทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังตอไปนี้  

 

1. วันทดสอบและการรับสมัครสอบ 
1.1 การทดสอบ คร้ังที่ 7 (1/2550)  
  วันทดสอบ วันที่ 10-11 , 17-18 และ 24 มีนาคม พ.ศ. 2550 ต้ังแตเวลา 13.00-16.00 น.  
  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง 
  วันรับสมัครสอบ ต้ังแตวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550  
  เฉพาะวันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 09.00-17.00 น. 
  ณ ที่ทําการสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 2 
1.2 การทดสอบ คร้ังที่ 8 (2/2550)  

วันทดสอบ วันที่ 7-8 , 14-15 และ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ต้ังแตเวลา 13.00-16.00 น. 
  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง 
  วันรับสมัครสอบ ต้ังแตวันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
  เฉพาะวันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 09.00-17.00 น. 
  ณ ที่ทําการสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 2 
1.3 การทดสอบ คร้ังที่ 9 (3/2550)  

วันทดสอบ วันที่ 3-4 , 10-11  และ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ต้ังแตเวลา 13.00-16.00 น. 
  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง 
  วันรับสมัครสอบ ต้ังแตวันที่ 4 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
  เฉพาะวันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 09.00-17.00 น. 
  ณ ที่ทําการสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 2 

2. คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัครสอบ 
 

2.1 คุณสมบัติ 
ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับ สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2549 หมวด 3 ขอ 8 (1)   
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2.2 เง่ือนไข 
ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับสภา 

วิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2549 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือถาภายหลังการสมัคร
สอบ สภาวิชาชีพบัญชีตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบขาดคุณสมบัติจะถือวาการสมัครสอบหรือผลการทดสอบนั้น
เปนโมฆะ 

 
 

3. คาธรรมเนียมการทดสอบ 
 

คาธรรมเนียมการทดสอบวิชาละ 500 บาท (หารอยบาท) ใหชําระในวันสมัครสอบ 
 
 

4. กําหนดการทดสอบ 
 

การทดสอบครั้งที่ 7 (1/2550) การทดสอบครั้งที่ 8 (2/2550) การทดสอบครั้งที่ 9 (3/2550) 
 

การบัญช ี
วันเสารท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

การบัญช ี
วันเสารท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

 

การบัญชี 1 
วันเสารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

   
การบัญชี 2 
วันอาทิตยท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ 
วิชาชีพสอบบัญชี 
วันอาทิตยท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2550 
 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ 
วิชาชีพสอบบัญชี 
วันอาทิตยท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ 
วิชาชีพสอบบัญชี 
วันเสารท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
 

 

การสอบบัญชี 1 
วันเสารท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

การสอบบัญชี 1 
วันเสารท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

 

การสอบบัญชี 1 
วันอาทิตยท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 

 

การสอบบัญชี 2 
วันอาทิตยท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2550 
 

 

การสอบบัญชี 2 
วันอาทิตยท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 

 

การสอบบัญชี 2 
วันเสารท่ี 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
 

 

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร 
วันเสารท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2550 
 

 

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร 
วันเสารท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 

 

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย 
คอมพิวเตอร 
วันอาทิตยท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
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5. ขอบเขตวิชาท่ีทดสอบ 

 

5.1 สําหรับการทดสอบครั้งที่ 7 (1/2550) และการทดสอบครั้งที่ 8 (2/2550)  
1. วิชาการบัญชี ใหทดสอบความรูเก่ียวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 

2543 ในสวนของการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหเปนไป ต าม แม บ ท
การบัญชี มาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยและ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ซึ่ง ก.บช. มีมติใหประกาศใชแลว รวมถึงความรูเกี่ยวกับการบริหาร
ตนทุนซึ่งเปนพ้ืนฐานสําหรับผูสอบบัญชีในการประกอบวิชาชีพ 

2. วิชาการสอบบัญชี 1 ใหทดสอบความรูเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี 
ขอตกลงในการรับงาน การทุจริตและขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบ
บัญชีและความมีสาระสําคัญ การควบคุมภายในและความเสี่ยงจากการควบคุม กระดาษทําการ 
ของผูสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี รวมทั้งวิธีการรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบในสาระสําคัญของรายการตางๆ 

3. วิชาการสอบบัญชี 2 ใหทดสอบความรูเก่ียวกับมรรยาทของผูสอบบัญชีรับอนุญาต การควบคุม 
คุณภาพงานสอบบัญชี การใชบริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การเขียนรายงานการสอบบัญชีใน
กรณีตางๆ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเขียนรายงานตองบการเงินเปรียบ
เทียบ การบริการเก่ียวเนื่องของผูสอบบัญชีและการรายงาน การบริการอื่นของสํานักงานสอบบัญชี 

4. วิชากฎหมายที่ เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ใหทดสอบความรู เก่ียวกับ 
กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพภายใตขอบเขตของกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติ การ
บัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (ซึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี 
พ .ศ. 2505) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วาดวยหุนสวนบริษ ัท) พระราชบ ัญญ ัติ  
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
ประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เฉพาะใน
สวนที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล การจัดทําบัญชีและการปฏิบัติงานของ ผูสอบบัญชี 

5. วิชาการสอบบัญ ชีที่ ประมวลผลโดยคอมพิ วเตอร   ใหทดสอบความรู เก่ี ยวกับความรู    
ทั่วไปในระบบสารสนเทศ การตรวจสอบในสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร 
การประเมินความเสี่ยง   และการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมในระบบสารสนเทศ เทคนิค
การตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการสอบบัญชี 

 
5.2 สําหรับการทดสอบครั้งที่ 9 (3/2550) 

1. วิชาการบัญชี 1 ใหทดสอบความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ที่เก่ียวกับแมบทการบัญชี 
สินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน การดอยคาของ 
สินทรัพย ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น การปรับโครงสรางหนี้
ที่มีปญหา ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใชในปจจุบัน 
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2. วิชาการบัญชี 2 ใหทดสอบความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ที่เก่ียวกับรายไดของธุรกิจ

ประเภทตางๆ การนําเสนองบการเงิน งบการเงินระหวางกาล การเปดเผยขอมูลในงบการเงินตลอด
จนเร่ืองอ่ืนๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพ
บัญชีที่ประกาศใชในปจจุบัน รวมถึงความรูเก่ียวกับการบัญชีตนทุนที่เก่ียวกับตนทุนและวัตถุ
ประสงคของการบันทึกบัญชีตนทุน การคํานวณตนทุนและการบันทึกบัญชี การปนสวนคาใชจายใน
การผลิต การปนสวนตนทุนรวมและการบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได 

 

3. วิชาการสอบบัญชี 1 ใหทดสอบความรูเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี 
การทุจริตและขอผิดพลาด การควบคุมภายในและความเสี่ยงจากการควบคุม กระดาษทําการ 
ของผูสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน
การสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบในสาระสําคัญของรายการตางๆ ในงบการเงิน การตรวจสอบราย
ได การตรวจสอบตนทุนและคาใชจาย การตรวจสอบเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และสินคา 
คงเหลือ รวมถึงการตรวจสอบเงินลงทุน สินทรัพยถาวร เจาหนี้การคา หนี้สินอ่ืน สวนของผูถือหุน
และกําไรสะสม 

 

4. วิชาการสอบบัญชี 2 ใหทดสอบความรูเกี่ยวกับมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี
สาระสําคัญ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การใชบริการหรือผลงานของบุคคลอ่ืน การเขียน 
รายงานการสอบบัญชี การเขียนรายงานตองบการเงินเปรียบเทียบ การตรวจสอบและการเขียน 
รายงานสําหรับการใหบริการเกี่ยวเนื่อง 

 

5. วิชากฎหมายที่ เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ใหทดสอบความรู เก่ียวกับ 
กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพภายใตขอบเขตของกฎหมาย ไดแก กฎหมายวาดวยการ
บัญชี กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วาดวยหุนสวนบริษัท) 
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ประมวลรัษฎากร และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการออกหลักทรัพย การเสนอขาย
หลักทรัพย การซื้อขายหลักทรัพย และการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย 

 

6. วิชาการสอบบัญ ชีที่ ประมวลผลโดยคอมพิ วเตอร   ใหทดสอบความรู เก่ี ยวกับความรู    
ทั่วไปในระบบสารสนเทศ การตรวจสอบในสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร 
ประมวลผลขอมูล การประเมินความเสี่ยง และการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมในระบบ 
สารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการสอบบัญชี 
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6. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ เปนดังนี้ 
 

6.1 หามเขาหองสอบหลังเวลาเริ่มสอบ (13.00 นาฬิกาตรง) เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน และไดรับอนุญาต
จากเจาหนาที่คุมสอบ ภายในเวลา 13.10 น. 

6.2 หามมิใหออกจากหองสอบจนกวาเวลาลวงไปแลว 1 ช่ัวโมง และหามลุกไปจากที่นั่งกอนหมดเวลา
สอบโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีคุมสอบกอน เวนแตเพ่ือสงสมุดคําตอบกอนหมดเวลา หรือพบ
เจาหนาที่คุมสอบเพ่ือขออนุญาตใดๆ 

6.3 เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแลว ใหหยุดเขียนคําตอบทันที และจะออกจากหองสอบไดก็ตอเมื่อสง  
ขอสอบ กระดาษคําตอบ และสมุดคําตอบตอเจาหนาที่คุมสอบแลว 

6.4 ลงช่ือสงกระดาษและสมุดคําตอบกอนออกจากหองสอบ หามนําขอสอบ กระดาษคําตอบ และสมุด 
คําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด 

6.5 ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ ไปในวันสอบ 
ทุกครั้ง เพ่ือใชแสดงคูกัน มิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ   

6.6 ใหวางบัตรประจําตัวสอบและ  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการบนโตะ เพ่ือ  
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ 

6.7 ใหลงลายมือช่ือเขาทดสอบในแบบฟอรมท่ีกําหนด 
6.8 ใหเขียนชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวสอบ วิชาที่สอบ ครั้งที่สอบ ขอที่ตอบ (กรณีตอบในสมุดคําตอบ) 

ลงบน กระดาษคํ าตอบปรน ัยและปกสม ุดท ุก เล ม เฉพาะในที ่ที ่กํ าหนด  ด วยปากกาหม ึก 
สีน้ําเงินหรือสีดําเทานั้น และระบายเลขประจําตัวสอบในวงกลมดวยดินสอดํา 2 ป หรือดํากวา 
ใหถูกตอง   หากเขียนหรือระบายเลขประจําตัวสอบไมถูกตองจะถือวาไมไดคะแนนในวิชานั้น 
 แมวาเคร่ืองคอมพิวเตอรจะรวบรวมคะแนนไดหรือไมไดก็ตาม 

6.9 หามเขียนชื่อ นามสกุล หรือลงลายมือช่ือผูเขาทดสอบ หรือทําเครื่องหมายใดๆ ลงในกระดาษคําตอบ
หรือสมุดโดยเด็ดขาด แมขีดฆาหรือตกเติมก็หามลงชื่อกํากับ เวนแตเปนไปตามขอ 6.8 

6.10 ขอสอบอัตนัย 
6.10.1  ใหเขียนคําตอบแตละขอในสมุดคําตอบแตละเลมตามสีที่กําหนดใหดวยปากกาหมึกสี 

น้ําเงินหรือสีดําเทานั้น กรณีเขียนคําตอบในสมุดผิดเลมไมตรงตามสีที่กําหนด ใหแจง 
เจาหนาท่ีคุมสอบทราบเพื่อดําเนินการแกไขและลงชื่อกํากับไว หามฉีกกระดาษออก
จากสมุดคําตอบโดยเด็ดขาด หากเขียนคําตอบดวยดินสอ หรือทําสมุดผิดเลมไมตรง
ตามสีที่กําหนดและไมไดแจงเจาหนาที่คุมสอบแกไข หรือฉีกกระดาษออกจากสมุด
คําตอบ อนุกรรมการจะไมตรวจคําตอบและปรับเปนสอบตกในขอนั้น 

6.10.2 หามเขียนคําตอบเปนภาษาอื่น ใหเขียนคําตอบเปนภาษาไทยเทานั้น เวนแตเปนศัพท
เทคนิคอาจเขียนเปนภาษาอังกฤษ หากฝาฝนอนุกรรมการจะไมตรวจคําตอบและ
ปรับเปนสอบตกในขอนั้น 
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6.11 ขอสอบปรนัย ใหตอบในกระดาษคําตอบโดยระบายในวงกลมที่ตองการแตละขอเพียงวงกลมเดียวดวย

ดินสอดํา 2 ป หรือดํากวา 
6.12 หามนําโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือวิทยุสื่อสาร หรือวิทยุเรียกตัว หรือเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบหาก

ฝาฝนเจาหนาที่คุมสอบจะใหออกจากหองสอบทันทีและถือวาสอบตกในวิชานั้น 
6.13 หามนําหนังสือ ตํารา เอกสาร หรือโนตยอใดๆ ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับวิชาที่สอบนั้นเขาหองสอบโดยเด็ดขาด 

หากฝาฝนจะถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ 
6.14 หามกระทําการใดๆ อันเปนการทุจริตในการสอบ หากมีการทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิในการเขา

ทดสอบตลอดไป 
 
 
        ประกาศ ณ วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2549 

                                               
 
 

 

 (ศาสตราจารยเกษรี  ณรงคเดช) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี  

 


