
 

 
 
 
 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี  
ที�  ๑/๒๕๕๗ 

เรื�อง  กําหนดการทดสอบความรูข้องผูข้อขึ# นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ครั#งที� ๒๗ (๑/๒๕๕๗)  
 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี จึงประกาศ
กาํหนดวันรับสมัครสอบ  วันเวลาทดสอบ  สถานที�ทดสอบ  ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ  ระเบียบเกี�ยวกับการทดสอบ และ
รายละเอยีดอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ:นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี:   
  

๑. วนัรบัสมคัรสอบและวนัทดสอบ 

 วนัรบัสมคัรสอบ   ตั:งแต่วันที� ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถงึวันที� ๗ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    เฉพาะในวันและเวลาทาํการ (วันจันทร์-วันศุกร์ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
    และภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) 
    ณ ที�ทาํการสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสขุุมวิท ๒๑ (อโศก) ชั:น ๑    

 วนัทดสอบ  วันที�  ๘-๙, ๑๕-๑๖, ๒๒-๒๓, ๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ตั:งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
    ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง 

 
 

๒. คุณสมบติัและเงื�อนไขการรบัสมคัรสอบ 
๒.๑  คุณสมบติั 

 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๓  ข้อ ๘ (๑) (๒) 
 

๒.๒ เงื�อนไข 
  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ           
สภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖   
  ในกรณีที�มคีวามผดิพลาดอนัเกดิจากผู้สมคัรสอบ หรือถ้าภายหลังการสมัครสอบ สภาวิชาชีพบัญชีตรวจสอบ
พบว่าผู้สมัครสอบรายใดขาดคุณสมบัติจะถือว่าการสมคัรสอบหรือผลการทดสอบนั:นเป็นโมฆะ 
 

๓. ค่าใชจ่้ายในการทดสอบ 
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบรายวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ�งพันบาท) โดยให้ชาํระในวันรับสมคัรสอบ 
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๔. กําหนดการทดสอบ 

วนั/เวลา วิชา สถานที� 

วันเสาร์ที� ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

การบัญชี ๑ 
 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง 

วันอาทติย์ที� ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

การบัญชี ๒ 
 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง 

วันเสาร์ที� ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

การสอบบัญชี ๑ (ใหม่) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง 

วันอาทติย์ที� ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

การสอบบัญชี ๒ 
 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง 

วันเสาร์ที� ๒๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ๑ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง 

วันอาทติย์ที� ๒๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ๒ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง 

วันอาทติย์ที� ๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

การสอบบัญชี ๑ (เดิม) 
 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง 

 การสอบบัญชีที�ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง 

 หมายเหตุ กรณีสอบผ่านวิชาการสอบบัญชี ๑ (เดิม)หรือวิชาการสอบบัญชีที�ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
วิชาใดวิชาหนึ�งตามข้อบังคับเดิม  อาจเลือกสอบวิชาการสอบบัญชี ๑ (ใหม่) ตามข้อบังคับนี:   หรือเลือกสอบวิชาการสอบ
บัญชี ๑(เดิม) หรือวิชาการสอบบัญชีที�ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์สาํหรับวิชาที�ยังสอบไม่ผ่านตามข้อบังคับเดิม แต่ไม่
เกนิระยะเวลาสะสมผลการทดสอบของวิชาที�ได้สอบผ่านแล้ว 
 กรณีสอบไม่ผ่านการทดสอบวิชาการสอบบัญชี ๑(เดิม)และวิชาการสอบบัญชีที�ประมวลผลโดย  
คอมพิวเตอร์ต้องทดสอบวิชาการสอบบัญชี ๑ (ใหม่) ตามข้อบังคับนี:   

๕. ขอบเขตวิชาที�ทดสอบ 

 ๑.วิชาการบัญชี ๑ ให้ทดสอบความรู้ เกี�ยวกับการจัดทาํบัญชีและงบการเงิน ที�เกี�ยวกับแม่บทการบัญชี 
สนิทรัพย์หมุนเวยีน เงินลงทุน ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน การสาํรวจและ
ประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ และหนี: สิน ตลอดจนเรื�องอื�นๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวชิาชีพบัญชีที�ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

 ๒.วิชาการบัญชี ๒ ให้ทดสอบความรู้เกี�ยวกบัการจัดทาํบัญชีและงบการเงิน ที�เกี�ยวกบัรายได้ การนาํเสนองบ
การเงิน  การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  ตลอดจนเรื�องอื�น  ๆให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที�
ประกาศใช้ในปัจจุบัน รวมถงึความรู้ เกี�ยวกบัการบัญชีต้นทนุ 



 

-๓- 

 

๓.วิชาการสอบบัญชี ๑ (เดิม) ให้ทดสอบความรู้ เกี�ยวกบัแนวคิดทั�วไปและแม่บทสาํหรับงานให้ความเชื�อมั�น 
หน้าที�และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี กระดาษทาํการของผู้สอบบัญชี การเลอืกตวัอย่างในงานสอบบัญชี หลักฐานการ
สอบบัญชี วิธกีารรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี และวิธกีารตรวจสอบบัญชีที�สาํคัญในงบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี:สิน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย 

๔. วิชาการสอบบัญชี ๑ (ใหม่) ให้ทดสอบความรู้ เกี�ยวกับแนวคิดทั�วไปและแม่บทสาํหรับงานให้ความ
เชื�อมั�น หน้าที�และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี กระดาษทาํการของผู้สอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี 
หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบบัญชีที�สาํคัญในงบการเงิน ได้แก่ 
สนิทรัพย์ หนี:สนิ ส่วนของผู้ถอืหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย  ทั:งนี:   ให้รวมการทดสอบความรู้ เกี�ยวกบัการสอบบัญชีของกจิการ
ที�ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลด้วย 

 ๕.วิชาการสอบบัญชี ๒ ให้ทดสอบความรู้ เกี�ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้อตกลงในการรับ
งานสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน การประเมินความเสี�ยงและการ
ตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ประเมินไว้ การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน การใช้บริการหรือผลงานของ
บุคคลอื�น การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน การสอบทานงบการเงิน ข้อพิจารณาสาํหรับการตรวจสอบในบางกรณี 
แนวทางในการปฏบิัติงานสาํหรับงานให้ความเชื�อมั�นอื�น และแนวทางในการปฏบัิตงิานสาํหรับงานบริการเกี�ยวเนื�อง 

๖.วิชากฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ๑ ให้ทดสอบความรู้ เกี�ยวกับกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกบัการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เฉพาะ
บรรพ ๓ หุ้นส่วนและบริษัท) กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 

๗.วิชากฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ๒  ให้ทดสอบความรู้ เกี�ยวกับกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ได้แก่ ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงการคลัง คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร คาํสั�งกรมสรรพากร  ประกาศกรมสรรพากรและประกาศ
อธบิดีกรมสรรพากร ที�เกี�ยวข้องกบัการจัดเกบ็ภาษีอากรของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
บัญชี 

๘.วิชาการสอบบัญชีที�ประมวลผลโดยคอมพวิเตอร ์ ให้ทดสอบความรู้ เกี�ยวกบัความรู้ทั�วไปในระบบสารสนเทศ การ
ตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที�ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล การประเมินความเสี�ยงและการ
ประเมนิประสทิธผิลของการควบคุมในระบบสารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี 

ทั:งนี:  รายละเอยีดเนื: อหาและเค้าโครงของวิชาที�ต้องทดสอบเกี�ยวกบัวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ: นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี:  

 

๖. ระเบียบเกี�ยวกบัการทดสอบ เป็นดงันี#  
๖.๑ ห้ามเข้าห้องสอบหลงัเวลาเริ�มสอบ (๑๓.๐๐ นาฬิกาตรง) เว้นแต่กรณีมเีหตุจาํเป็น และได้รับอนุญาต

จากกรรมการทดสอบ ภายในเวลา ๑๓.๑๐ น. 
๖.๒ แต่งกายให้สภุาพเรียบร้อย  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ห้ามสวมกางเกงขาสั:นหรือกระโปรงสั:นจน อ า จ

ไม่เหมาะสม หรือเสื:อไม่มแีขน  
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 ๖.๓  ต้องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที�ทางราชการออกให้ ซึ� งม ี
รูปถ่าย ลายมือชื�อและเลขประจาํตัวประชาชน ไปในวันสอบทุกครั:งเพื�อใช้แสดงคู่กนั มิฉะนั,นจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้
หอ้งสอบ   

๖.๔   ให้วางบัตรประจาํตัวสอบ และบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรที�ทางราชการออกให้ ไว้บนโต๊ะเพื�อให้
เจ้าหน้าที�คมุสอบตรวจสอบ และลงลายมอืชื�อเข้าทดสอบในแบบฟอร์มที�กาํหนด 

๖.๕ ห้ามมิให้ส่งกระดาษคาํตอบ สมุดคาํตอบและข้อสอบ จนกว่าเวลาล่วงผ่านไปแล้ว ๑ ชั�วโมง และห้าม
ลุกไปจากที�นั�งก่อนหมดเวลาสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที�คุมสอบก่อน เว้นแต่ ยกมือให้เจ้าหน้าที�คุมสอบทราบ 
เพื�อส่งสมดุคาํตอบ กระดาษคาํตอบและข้อสอบกอ่นหมดเวลาทดสอบ หรือเพื�อขออนุญาตใดๆ โดยเมื�อออกออกจากห้อง
สอบไปแล้ว ต้องไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการรบกวนแก่ผู้ที�ยังสอบอยู่ 

๖.๖  ให้เขียนชื�อ นามสกุล และเลขประจําตัวสอบ วิชาที�สอบ ครั:งที�สอบ ข้อที�ตอบ ลงบนกระดาษคําตอบ
ปรนัยและบนปกสมุดคําตอบอตันัยทุกเล่มเฉพาะในที�ที�กาํหนด ด้วยปากกาหมึกสนีํ:าเง ินหรือสดีําเท่านั:น  กรณี
กระดาษคาํตอบปรนัยให้ระบายเลขประจาํตัวสอบในวงกลมด้วยดินสอดาํ ๒ บี หรือดาํกว่าให้ถูกต้อง หากเขียนหรือระบายเลข
ประจาํตัวสอบไม่ถกูตอ้งจะถือว่าไม่ไดค้ะแนนในวิชานั,น แมว่้าเครื�องคอมพวิเตอร์จะรวบรวมคะแนนไดห้รือไม่ไดก็้ตาม 

๖.๗ ห้ามเขียนชื�อ นามสกุล หรือลงลายมอืชื�อผู้เข้าทดสอบ หรือทาํเครื�องหมายใดๆ ลงในกระดาษคาํตอบ
หรือสมุดคาํตอบโดยเดด็ขาด แม้ขีดฆ่าหรือตกเติมกห้็ามลงชื�อกาํกบัไว้ เว้นแต่เป็นไปตาม ๖.๖ 

๖.๘ ขอ้สอบอตันยั ใหจ้ดัทําดงันี#  
๖.๘.๑  ให้เขียนคาํตอบแต่ละข้อในสมุดคาํตอบแต่ละเล่มตามสทีี�กาํหนด กรณีเขียนคาํตอบในสมุดผดิ

เล่มไม่ตรงตามสทีี�กาํหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที�คมุสอบทราบเพื�อดาํเนนิการแก้ไขและลงชื�อกาํกบัไว้ 
๖.๘.๒  ให้เขียนคาํตอบด้วยปากกาหมกึสนีํ:าเงินหรือสีดาํเทา่นั:น ห้ามเขียนด้วยดินสอ 
๖.๘.๓  ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคาํตอบโดยเดด็ขาด  
๖.๘.๔ กรณีทาํสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที�กาํหนดและไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที�คุมสอบแก้ไข ทาํด้วยดินสอ

หรือฉีกกระดาษออกจากสมุดคาํตอบ อนุกรรมการจะไม่ตรวจคาํตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั:น 
๖.๘.๕  ห้ามเขียนคาํตอบเป็นภาษาอื�น ให้เขียนคาํตอบเป็นภาษาไทยเท่านั:น เว้นแต่เป็นศัพทเ์ทคนิค

อาจเขยีนเป็นภาษาองักฤษ หากฝ่าฝืนอนุกรรมการจะไม่ตรวจคาํตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั:น 
๖.๙ ขอ้สอบปรนยั ให้ตอบในกระดาษคาํตอบโดยระบายในวงกลมที�ต้องการแต่ละข้อเพียงวงกลมเดียวด้วย

ดินสอดาํ ๒ บี หรือดาํกว่า  
๖.๑๐ เมื�อมีสัญญาณหมดเวลาแล้ว ให้หยุดเขียนคาํตอบทันที และนั�งรอเจ้าหน้าที�คุมสอบเพื�อส่งข้อสอบ 

กระดาษคาํตอบ และสมุดคาํตอบต่อเจ้าหน้าที�คุมสอบก่อนออกห้องสอบ 
๖.๑๑ ให้ลงลายมอืชื�อส่งข้อสอบ กระดาษคาํตอบและสมุดคาํตอบก่อนออกจากห้องสอบ  
๖.๑๒ หา้มนําเครื�องมือสื�อสารอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด อาทิ โทรศัพท์เคลื�อนที� วิทยุ

ติดตามตัว วิทยุสื�อสาร เครื�องบันทกึภาพและเสยีง เป็นต้น หากเจา้หนา้ที�คุมสอบตรวจพบใหยุ้ติการทาํขอ้สอบและใหอ้อก
จากหอ้งสอบทันท ี

๖.๑๓  ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั:งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด รวมทั:งห้ามนําข้อสอบ 
กระดาษคาํตอบ หรือสมดุคาํตอบ ออกจากห้องสอบโดยเดด็ขาด 

๖.๑๔ หา้มนาํตาํรา หนงัสอื บันทกึข้อความ เอกสาร โน้ตย่อใดๆ เข้าห้องสอบ หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการทุจริต 
๖.๑๕ หา้มกระทาํด้วยประการอื�นใดอนัเป็นการทจุริตในการทดสอบ  



 

-๕- 

 

๖.๑๖ กรณีที�มีผู้ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖.๑๑ หรือข้อ ๖.๑๒ ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั:นของการ
ทดสอบในครั:งนั:น 

๖.๑๗ กรณีที�มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามข้อ ๖.๑๓ ให้ถอืว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั:งนั:น และให้ตัด
สทิธใินการเข้าทดสอบมีกาํหนด ๕ ปี นบัแต่วันที�กระทาํผิด 

๖.๑๘ กรณีที�มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามข้อ ๖.๑๔ หรือข้อ ๖.๑๕ ให้ถอืว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั:ง
นั:น และให้ตัดสทิธใินการเข้าทดสอบตลอดไป 
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