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  ชื่อวิชา   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 

ขอบเขตของวิชา   ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี  ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เฉพาะบรรพ 3 หุ้นส่วนและบริษัท) กฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว  

 
หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์  เอกสารที่ต้องศึกษา 

กฎหมายว่าด้วยการบัญชี  

1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
   (เว้นแต่บทก าหนดโทษในส่วนของอัตราโทษ) 
 

2. กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตาม 
  พระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการจัดท าบัญชีของธุรกิจ
ร ว ม ถึ ง เข้ า ใจ ถึ งห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของผู้ มีหน้ าที่ จัดท าบัญชี 
(ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร )  แ ล ะ ผู้ ท า บั ญ ชี  
(ผู้ประกอบวิชาชีพ) ในการจัดท าบัญชี
และงบการเงินให้ถูกต้องและทราบถึง
คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ท าบัญชีของ
กิจการที่ กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี  อ านาจหน้าที่ของหน่วย
ราชการที่ก ากับให้ปฏิบัติตามกฎหมายใน
เร่ืองการจัดท าบัญชีและงบการเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. พระราชบัญญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543    
 

2. กฎกระทรวง  
    2.1 วา่ด้วยการยกเว้นไม่ต้องจดัให้งบการเงนิ ได้รับการตรวจสอบ 
          และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชี  
          รับอนุญาต พ.ศ. 2544        

3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์  
3.1  ก าหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้าง

หุ้นส่วนที่มไิด้จดทะเบียนเป็นผู้มี
หน้าที่จัดท าบัญชี พ.ศ. 2544 
 

  3.2  ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
  งาช้างเปน็ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี พ.ศ. 2551 
 

4. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

   4.1 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ การจัดท า
        บัญชีและงบการเงิน 

4.1.1  ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า
ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี 
ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
พ.ศ. 2544   
 

4.1.2  ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า 
ข้อความและรายการที่ ต้องมี ในบัญชี 
ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และ
เอกสารที่ ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  

4.1.3  ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจดัท า 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มท า
บัญชี และวิธีการจัดท าบัญชีของผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้าง
หุ้นส่วน ที่มิได้จดทะเบียน พ.ศ. 2544  
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หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์  เอกสารที่ต้องศึกษา 
4.1.4  ก าหนดชนิดของบญัชีที่ตอ้งจัดท า 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเร่ิมท า
บัญชีและวิธีการจัดท าบญัชีของผู้มี
หน้าที่จัดท าบัญชี ซึ่งเปน็บุคคลธรรมดา
หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่
ประกอบธุรกิจเกีย่วกับงาช้าง พ.ศ. 2552 
 

4.1.5  หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชี 
และเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชไีว้ 
ณ สถานที่อ่ืน การแจ้งบัญชี และเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือ
เส ีย ห าย  ก ารขออน ุญ าตและการ
อนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี และการ
ส ่งมอบบ ัญ ช ีและ เอกสารที ่ต ้อ งใช้
ประกอบการลงบัญชี  (กรณีเลิกประกอบ
ธุรกิจโดยมิ ได้มี การช าระบัญชี )ทาง
อีเลคทรอนิกส์ (e-Permit) พ.ศ. 2559    

4.1.6  ก าหนดรายการย่อที ่ต ้องมีใน
งบการเงิน พ.ศ.2554   

4.1.7  ก าหนดรายการย่อที ่ต ้องมีใน
งบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 4.1.8  แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่า  
ด้วยการบัญชีส าหรับผู้มีหน้าที่จัดท า
บั ญ ชี ที่ เป็ น นิ ติ บุ ค ค ล ที่ ตั้ ง ขึ้ น ต าม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2559  
 

4.2  ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ท าบัญชี 
4.2.1  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 
ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็น
ผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557  
 

4.2.2 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการ
เป็นผู้ท าบัญชี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 
 

4.2.3 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการบัญชี ส าหรับผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญ ชี ที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ งขึ้ น ต าม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2559  
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หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์  เอกสารที่ต้องศึกษา 
4.2.4 ประกาศสภาวิ ชาชี พบั ญ ชี  ที่ 
70/2557 เรื่อง ก าหนดหลักเกณ ฑ์ 
วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชี
ของผู้ท าบัญชี  
 

4.2.5 ป ระกาศสภาว ิช าช ีพบ ัญ ช ี ที่ 
5 /2558 เรื ่อ ง  ก าหนดหล ัก เกณ ฑ์ 
วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชี
ของผู้ท าบัญชี (ฉบับที่ 2) 
4.2.6 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่ 
9/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนา
ความรู้ต่อ เนื่ องทางวิชาชีพบัญชี ใน
รูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-learning)  ส าหรับผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและผู้ท าบัญชี  
4.2.7 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่ 
61/2558 เรื่อง ก าหนดหลักเกณ ฑ์ 
วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชี
ของผู้ท าบัญชี (ฉบับที่ 3)  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 หุ้นส่วนและบริษัท  
(ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี)  
 

 หมวด 3  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
 หมวด 4  บริษัทจ ากัด 
 

 ส่วนที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจ ากดั   
   ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น  
   ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจ ากดั   
 

              (1)  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
              (2)  กรรมการ 
              (3)  ประชุมใหญ ่
              (4)  บัญชงีบดลุ 
              (5)  เงินปันผลและเงินส ารอง 
              (6)  สมุดและบัญช ี  
 

   ส่วนที่ 4  การสอบบัญชี   
 ส่วนที่ 5  การตรวจ   
 ส่วนที่ 6  การเพิ่มทุนและลดทุน 
 ส่วนที่ 8  เลิกบริษัทจ ากดั 
 ส่วนที่ 9  การควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน 
 

 
 
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความ
เข้าใจในวิธีการจัดตั้ง วิธีบริหารจัดการ 
และวิธีเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจ ากัดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี 

 
 
1. ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์  
 (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทในส่วนที่
 เก่ียวข้อง) 
 

2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง  
    การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทจ ากัด  
    ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 
 

3. ค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง  
    การช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจ ากัดและ 
    บริษัทมหาชนจ ากัดด้วยทรัพย์สินอย่าง 
    อ่ืนนอกจากตัวเงิน 

 
 
 

4. ค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง  
    การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ของ 
    ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด  
    บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และ 
    หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความ 
    สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 
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   ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วน
   จดทะเบียนและห้างหุ้นสว่นจ ากัด
          เป็นบริษัทจ ากัด                  
 

หมวด 5   การช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน
       จดทะเบียน ห้างหุ้นสว่นจ ากัด
             และบริษัทจ ากัด  

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 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  การควบบริษทั 
หมวด 13  การเลิกบริษัท 
หมวด 14  การช าระบัญชี  

  หมวด 15  การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัท 
 

2. กฎกระทรวง และประกาศทีอ่อกตาม 
พระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 

 
 
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความ
เข้าใจในวิธีการจัดตั้งวิธีบริหารจัดการและ
วิธีเลิกกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัด ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
 
 
 

 

 
 1. พระราชบัญญั ติบริษัทมหาชน จ ากัด 
   พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 2. กฎกระทรวง  
 2.1  กฎกระทรวง ฉบับที่  4 (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

 2.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการว่าด้วยการออกหุ้นเพื่อช าระ
หนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในการ
ปรับโครงสรา้งหนี้ของบริษัท พ.ศ. 2544 

 

 2.3 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการว่าด้วยการซื้อ หุ้นคืน  การ 
จ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่   
ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 

 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
    ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิม่เติมกฎหมาย 
    เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  
 

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
1. พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   
 

หมวด 2  การออกหลักทรัพย์ของบริษัท 
    2.1 ส่วนที่ 1 การอนุญาตให้ 
     เสนอขายหลักทรัพย์  

 2.2 ส่วนที่ 5 การเปิดเผย  
          ข้อมูลและผู้สอบบัญช ี
หมวด 3  การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ 
   ประชาชน 
หมวด 3/1  การบริหารกิจการของ 
  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

 
เพื่อให้เข้าใจหลักกฎหมายเฉพาะตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการจัดท า
และเปิดเผยงบการเงิน การจัดหาเงินทุน
ของกิจการโดยผ่านตลาดทุน รวมทั้ ง
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีในการมีส่วนร่วมในการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินของกิจการที่มีบทบาท
ส าคัญในตลาดทุน 

 
 

1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

   
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                           
รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ 

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชพีบญัชีที่  84/2561                                   วิชากฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการประกอบงวิชาชพีสอบบัญช ี1  : หน้าที่ 5/6 
 

หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์  เอกสารที่ต้องศึกษา 
หมวด 4  ธุรกิจหลักทรัพย์ 
       ส่วนที่ 2 การก ากบัและควบคุม 
หมวด 8     การกระท าอันไม่เปน็ธรรม

เกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์ 
มาตรา 238 ถึง 244 

2. ประกาศที่ออกตามพระราชบญัญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2.  ประกาศที่ ออกตามพระราชบัญญั ติ  
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2.1  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 

ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

2.2 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่  ท จ . 44/2556 เรื่ อ งหลั ก เกณ ฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

2.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลั กทรัพย์ และตลาดหลั กทรัพย์ 
ที่ สช. 39/2553 เรื่อง การให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

2.4 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
สจ.  38/2561 เรื่อง รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้สอบบัญชี ผู้ท าแผนและผู้บริหารแผน 

 

กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
1.   พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน 
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 (เว้นแต่ที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการและขั้นตอนการขอใบอนุญาตและขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
และบทก าหนดโทษ) 
 
2.  กฎกระทรวงและประกาศทีอ่อกตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542  (เว้นแต่ที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการและขั้นตอนการขอใบอนุญาตและ
ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว ) 

 
 

 

เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การถือหุ้น การ
เป็นหุ้นส่วน หรือการลงทุนของคนต่าง
ด้าว รวมทั้งหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
และการแสดงรายการในงบการเงินของ
คนต่างดา้ว   

 
 

1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
 คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

2. พระราชกฤษฎีกา  
 แก้ไขประเภทธุรกิจตามบญัชที้าย
 พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคน 
    ต่างด้าว พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2556 
 
 

3. กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 ฉบั บที่  2 (พ .ศ . 2516) ออกตาม 
ความในประกาศของคณะปฏิ วั ติ  
ฉบับที่  281 ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2515 

 

3.2 ก าหนดทุนขั้นต่ าและระยะเวลาในการ 
ท าหรือส่ งทุ นขั้ นต่ าเข้ ามาในและ
ระยะเวลาในการน าห รื อส่ งทุ น 
ประเทศไทย พ.ศ. 2545  

 

3.3  ก าหนดทุนขั้นต่ าและระยะเวลาใน  
การน าหรือส่ งทุ นขั้ นต่ าเข้ ามาใน
ประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 



                                                                                                                                                                                                                           
รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ 

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชพีบญัชีที่  84/2561                                   วิชากฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการประกอบงวิชาชพีสอบบัญช ี1  : หน้าที่ 6/6 
 

หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์  เอกสารที่ต้องศึกษา 
3.4  ก าหนดทุนขั้นต่ าและระยะเวลาใน 

การน าหรือส่ งทุ นขั้ นต่ าเข้ ามาใน    
ประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  

 

3.5 ก าหนดธุ รกิ จบริ การที่ ไม่ ต้ องขอ 
อนุญาตในการประกอบธุรกิ จของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2556  

 

3.6 ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 

3.7 ก าหนดธุ รกิ จบริการที่ ไม่ ต้ องขอ 
อนุญาตในการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  

 
 
 


