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  ชื่อวิชา   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 
ขอบเขตของวิชา   ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี  ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบัญชี 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เฉพาะบรรพ 3 หุ้นส่วนและบริษัท) กฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว  

 

หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์  เอกสารที่ต้องศึกษา 
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี  
1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
   (เว้นแต่บทกำหนดโทษในส่วนของอัตราโทษ) 
 

2. กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตาม 
  พระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ
ร ว ม ถึ ง เข้ า ใจ ถึ งห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของผู้ มีหน้ าที่ จัดทำบัญชี  
(ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ) แ ล ะ ผู้ ท ำบั ญ ชี   
(ผู้ประกอบวิชาชีพ) ในการจัดทำบัญชี
และงบการเงินให้ถูกต้องและทราบถึง
คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ทำบัญชีของ
กิจการที่ กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่
จัดทำบัญชี  อำนาจหน้าที่ของหน่วย
ราชการที่กำกับให้ปฏิบัติตามกฎหมายใน
เร่ืองการจัดทำบัญชีและงบการเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. พระราชบัญญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543  
 

2. กฎกระทรวง 
 2.1 ว่าด้วยการยกเวน้ไมต่้องจัดให้งบการเงิน 
  ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็น 
  โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2544        
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์  
   3.1 กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วน  
         ที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี  
         พ.ศ. 2544 
 3.2  กำหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาชา้ง 
  เป็นผู้มีหนา้ที่จัดทำบัญชี พ.ศ. 2551 
 

4. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 4.1  ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญช ี
    และงบการเงิน 

4.1.1 กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ
ข้อความและรายการที่ ต้องมี ในบัญชี  
ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544   
 

4.1.2 กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ 
ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลา
ที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้อง
ใช้ประกอบการลงบญัช ี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  
4.1.3 กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชี 
และวิธีการจัดทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำ
บัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วน 
ที่มิได้จดทะเบียน พ.ศ. 2544  
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หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์  เอกสารที่ต้องศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชีและวิธีการ
จัดทำบญัชขีองผู้มีหนา้ที่จดัทำบญัชี ซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน
ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้าง พ.ศ. 2552 
 

4.1.5 กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 
4.1.6 กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
4.1.7 กำหนดรายการย่อที่ ต้องมี ในงบ
การเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
 

4.1.8 แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การบัญชีสำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็น
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2559 
 

4.2  ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญช ี
 

4.2.1 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เร่ือง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการ
เป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557  
4.2.2 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง 
กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชี 
(ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 2559 
 
 

4.2.3 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 94/2560 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญช ี 

 
 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
   บรรพ 3 หุ้นส่วนและบริษัท  
(ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี)  
 

 หมวด 3  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
 หมวด 4  บริษัทจำกัด 
 

 ส่วนที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกดั   
   ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น  
 

 
 

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความ
เข้าใจในวิธีการจัดตั้ง วิธีบริหารจัดการ 
และวิธีเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจำกัดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี 

 
1. ป ระมวลกฎหมายแพ่ งและพ าณิ ชย์   
 (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทในส่วนที่ เกี่ยวข้อง) 
2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง  
    การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทจำกัด  
    ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

3. คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การชำระ  
    ค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดและบริษทัมหาชนจำกัด   
      ด้วยทรัพย์สินอย่างอ่ืนนอกจากตัวเงิน 
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หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์  เอกสารที่ต้องศึกษา 
   ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกดั   
 

              (1)  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
              (2)  กรรมการ 
              (3)  ประชุมใหญ ่
              (4)  บัญชงีบดลุ 
              (5)  เงินปันผลและเงินสำรอง 
              (6)  สมุดและบัญชี   
   ส่วนที่ 4  การสอบบัญชี   
 ส่วนที่ 5  การตรวจ   
 ส่วนที่ 6  การเพิ่มทุนและลดทุน 
 ส่วนที่ 8  เลิกบริษัทจำกัด 
 ส่วนที่ 9  การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน 
   ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วน
   จดทะเบียนและห้างหุ้นสว่นจำกัด
          เป็นบริษัทจำกัด                  
หมวด 5   การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
       จดทะเบียน ห้างหุ้นสว่นจำกัด
             และบริษัทจำกัด  

 
 

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด  
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535   
  (ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี)  
หมวด 2   การเร่ิมจัดตั้งบริษัท 
หมวด 3   การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน       
หมวด  4     การประชุมจัดตั้งและการจด 
           ทะเบียนบริษัท 
หมวด 5    หุ้นและผู้ถือหุ้น      
หมวด 6    คณะกรรมการ 
หมวด 7    การประชุมผู้ถือหุ้น 
หมวด 8    บัญชีและรายงาน        
หมวด 9    การตรวจสอบ  
หมวด 10  การเพิ่มทุนและการลดทุน 
หมวด 11  หุ้นกู้ 
หมวด 12  การควบบริษัท 
หมวด 13  การเลิกบริษัท 

 

 

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความ
เข้าใจในวิธีการจัดตั้งวิธีบริหารจัดการและ
วิธีเลิกกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
 
 
 

 
 

 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด     
     พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 

 2. กฎกระทรวง  
 

 2.1  ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน 
  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
  พ.ศ.  2535 (ความหมายของบริษัทในเครือ) 
 

 2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการวา่ด้วย  
     การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการ 
  แปลงหนี้เป็นทุนในการปรับโครงสรา้งหนี ้
  ของบริษัท พ.ศ. 2544 
 

 

 2.3 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วย 
   การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และ 
      การตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ.2544 
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หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์  เอกสารที่ต้องศึกษา 
หมวด 14  การชำระบัญชี  

  หมวด 15  การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัท 
 

2. กฎกระทรวง และประกาศทีอ่อกตาม 
พระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
    ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิม่เติมกฎหมาย 
    เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
1. พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาด   
    หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   
 

หมวด 2  การออกหลักทรัพย์ของบริษทั 
    2.1 ส่วนที่ 1 การอนุญาตให้ 
     เสนอขายหลักทรัพย์  

 2.2 ส่วนที่ 5 การเปิดเผย  
          ข้อมูลและผู้สอบบัญช ี
หมวด 3  การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ 
   ประชาชน 
หมวด 3/1  การบริหารกิจการของ 
  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 
หมวด 4  ธุรกิจหลักทรัพย์ 
       ส่วนที่ 2 การกำกับและควบคุม 
หมวด 8     การกระทำอันไม่เปน็ธรรม

เกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์ 
มาตรา 238 ถึง 244 

2. ประกาศที่ออกตามพระราชบญัญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

เพื่อให้เข้าใจหลักกฎหมายเฉพาะตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการจัดทำ
และเปิดเผยงบการเงิน การจัดหาเงินทุน
ของกิจการโดยผ่านตลาดทุน รวมทั้ ง
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีในการมีส่วนร่วมในการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินของกิจการที่มีบทบาท
สำคัญในตลาดทุน 

 
 

1. พระราชบญัญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

 

2. ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์ 
 และตลาดหลักทรัพย ์
 

2.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่  
 ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและ
 การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
 

2.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ 
 ทจ. 44/2556 เร่ืองหลักเกณฑ์  เงื่อนไข 
 และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
 เกี่ ยวกั บ ฐานะการเงิ น และผลการ
 ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

2.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 
 39/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบ
 ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและที่แก้ไขเพิ่มเติม
 โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  สช. 
 40/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบ
 ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ฉบับที่ 6) 
 

2.4 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สจ. 
 38/2561 เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลง
 การถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน
 และผู้บริหารแผน 

 



                                                                                                                                                                                                                           
รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ 

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชพีบญัชีที ่12/2564                                   วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบงวิชาชพีสอบบัญช ี1  : หน้าที ่5/5 

 

หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์  เอกสารที่ต้องศึกษา 
 

กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
1.   พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน 
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 (เว้นแต่ที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการและขั้นตอนการขอใบอนุญาตและขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
และบทกำหนดโทษ) 
 
2.  กฎกระทรวงและประกาศทีอ่อกตาม
พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนตา่ง
ด้าว พ.ศ. 2542 (เว้นแต่ทีเ่กี่ยวข้องกบัวิธีการ
และขัน้ตอนการขอใบอนุญาตและขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว ) 

 
 

 

เพื่อให้เข้าใจหลกัเกณฑ์การถือหุ้น การเปน็
หุ้นส่วนหรอืการลงทุนของคนตา่งด้าวรวมทั้ง
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจและการแสดง
รายการในงบการเงินของคนต่างด้าว   

 
 

1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
     คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
2. พระราชกฤษฎีกา  
 แก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
 พ.ศ. 2556 
 

 

3. กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281  
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 

 

3.2 กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการทำ
หรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในและระยะเวลาใน
การนำหรือส่งทุนประเทศไทย พ.ศ. 2545  

3.3   กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำ
หรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

3.4  กำหนดทุนขัน้ต่ำและระยะเวลาในการนำ
หรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2552  

 

 3.5   กำหนดธุรกิจบริการที่ไมต่้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2556  

3.6 กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

3.7 กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  

3.8    กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต   
        ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
        (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

 
 


