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ข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี
เรื่อง ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ วรรคสอง และข้อ ๘ (๒) ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๓)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๘) เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยอนุมัติคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
จึงออกข้อกําหนด ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ย วกับ
วิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศที่ออกตามความ
ในข้อกําหนดดังกล่าว
ข้อ ๔ ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เป็นดังนี้
(๑) วิชาการบัญชี ๑ ให้ท ดสอบความรู้เกี่ย วกับการจัด ทําบัญ ชีและงบการเงิน ที่เกี่ย วกับ
แม่ บทการบั ญ ชี สิ น ทรั พ ย์ห มุน เวีย น เงิน ลงทุ น ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ สิน ทรัพ ย์ ไม่ มี ตัว ตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ และหนี้สิน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
(๒) วิชาการบัญชี ๒ ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ที่เกี่ยวกับรายได้
การนําเสนองบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
(๓) วิ ช าการสอบบั ญ ชี ๑ ให้ ท ดสอบความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทั่ ว ไปและแม่ บ ทสํ า หรั บ
งานให้ความเชื่อมั่น หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี กระดาษทําการของผู้สอบบัญชี การเลือก
ตัวอย่างในงานสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี และวิธีการ
ตรวจสอบบัญชีที่สําคัญในงบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย
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(๔) วิชาการสอบบัญชี ๒ ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน
การประเมิน ความเสี่ย งและการตอบสนองต่อความเสี่ย งที่ประเมิน ไว้ การพิจารณาการทุจริต ในการ
ตรวจสอบงบการเงิน การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน
การสอบทานงบการเงิน ข้อพิจารณาสํ าหรับการตรวจสอบในบางกรณี แนวทางในการปฏิ บัติงานสําหรั บ
งานให้ความเชื่อมั่นอื่น และแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับงานบริการเกี่ยวเนื่อง
(๕) วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ๑ ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (เฉพาะบรรพ ๓ หุ้นส่ว นและบริษัท ) กฎหมายว่าด้ว ยบริษัท มหาชนจํากัด กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(๖) วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ๒ ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ย วข้องกับการประกอบวิชาชีพ บัญ ชี ได้แ ก่ ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงการคลั ง คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี อ ากร คํ า สั่ ง กรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากรและประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรของบริษัท
และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
(๗) วิ ชาการสอบบั ญชี ที่ ประมวลผลโดยคอมพิ วเตอร์ ให้ ทดสอบความรู้ เกี่ ยวกั บความรู้ ท่ั วไป
ในระบบสารสนเทศ การตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล
การประเมินความเสี่ยงและการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมในระบบสารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบ
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี
ทั้งนี้ รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของแต่ละวิชาที่ต้องทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ
บริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

