
                     

รายละเอียดเนื� อหาและเคา้โครงของวิชาที�ตอ้งทดสอบ 
เกี�ยวกบัวิชาชีพของผูข้อขึ� นทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบญัชีที�  14/2561                                   วิชากฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบงวิชาชีพสอบบญัชี 1  : หน้าที� 1/7 

 

  ชื�อวิชา   กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี 1 

ขอบเขตของวิชา   ทดสอบความรู้กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี  ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เฉพาะบรรพ 3 หุ้นส่วนและบริษัท) กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจาํกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว  

 
หวัขอ้และเนื� อหา  วตัถุประสงค ์ เอกสารที�ตอ้งศึกษา 

กฎหมายว่าดว้ยการบญัชี  

1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
   (เว้นแต่บทกาํหนดโทษในส่วนของ 
   อตัราโทษ) 
2. กฎกระทรวงและประกาศที�ออกตาม 
  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เพื�อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการจัดทาํบัญชีของธุรกิจ
ร วมถึ ง เ ข้ า ใ จถึ งห น้ าที� แ ล ะคว าม
รับผิดชอบของผู้มีหน้าที�จัดทําบัญชี 
( ผู้ ป ร ะก อบ ก าร )  แ ละ ผู้ ทํา บัญ ชี  
(ผู้ประกอบวิชาชีพ) ในการจัดทาํบัญชี
และงบการเงินให้ถูกต้องและทราบถึง
คุณสมบัติของผู้ที�จะเป็นผู้ทาํบัญชีของ
กิจการที�กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที�
จัดทําบัญชี  อํานาจหน้าที�ของหน่วย
ราชการที�กาํกับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ในเรื�องการจัดทาํบัญชีและงบการเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543   

 
2. กฎกระทรวง  
    2.1 ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้ 
          งบการเงินได้ รับการตรวจสอบ 
          และแสดงความเห็นโดยผู้สอบ 
          บัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2544        

3. ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ 
3.1  กาํหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้าง

หุ้นส่วนที�มิได้จดทะเบียนเป็น 
ผู้มีหน้าที�จัดทาํบัญชี พ.ศ. 2544 
 

  3.2  กาํหนดให้ผู้ประกอบธุรกจิ 
   เกี�ยวกบังาช้างเป็นผู้มีหน้าที�
   จัดทาํบัญชี พ.ศ. 2551 
 

4. ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  

   4.1 ประกาศที�เกี�ยวขอ้งกบั การจดัทํา
        บญัชีและงบการเงิน 

4.1.1  กาํหนดชนิดของบัญชีที�ต้อง
จัดทาํข้อความและรายการที�ต้องมีใน
บัญชี ระยะเวลาที�ต้องลงรายการในบัญชี 
และเอกสารที�ต้องใช้ประกอบ 
การลงบัญชี พ.ศ. 2544       
 

4.1.2  กาํหนดชนิดของบัญชีที�ต้อง
จัดทาํ ข้อความและรายการที�ต้องมีใน
บัญชี ระยะเวลาที�ต้องลงรายการในบัญชี 
แ ล ะ เ อ ก ส า ร ที� ต้ อ ง ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ 
การลงบัญชี (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2552  
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4.1.3  กาํหนดชนิดของบัญชีที�ต้อง
จัดทาํ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับ
วันเริ�มทาํบัญชี และวิธีการจัดทาํบัญชี
ของผู้มีหน้าที�จัดทาํบัญชี ซึ�งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วน ที�มิ ได้จด
ทะเบียน พ.ศ. 2544  

4.1.4  กาํหนดชนิดของบัญชีที�ต้อง
จัดทาํ หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี�ยวกบั
วันเริ�มทาํบัญชีและวิธกีารจัดทาํบัญชี
ของผู้มีหน้าที�จัดทาํบัญชี ซึ�งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที�มิได้จด
ทะเบียนที�ประกอบธุรกจิเกี�ยวกบังาช้าง 
พ.ศ. 2552  
 

4.1.5  หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษา
บั ญ ชี  แ ล ะ เ อ ก ส า ร  ที� ต้ อ ง ใ ช้
ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที�อื�น 
การแจ้งบัญชี และเอกสารที� ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีสูญหายหร ือ
เส ียหาย การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เปลี�ยนรอบปีบัญชี และ
การส่งมอบบัญชีและเอกสารที�ต้องใช้
ประกอบการลงบ ัญชี  (กรณ ีเล ิก
ประกอบธุรก ิจโดยมิได้ม ีการชําระ
บัญชี)ทางอีเลคทรอนิกส์ (e-Permit) 

 พ.ศ. 2559  
  

4.1.6  กําหนดรายการย่อที�ต้องมีใน
งบการเงิน พ.ศ.2554 
  

4.1.7 กาํหนดรายการย่อที�ต้องมีในงบ
การเงิน (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2559  

  4.1.8  แนวทางปฏบิัติตามกฎหมายว่า  
ด้วยการบัญชีสาํหรับผู้มีหน้าที�จัดทาํบัญชี
ที�เป็นนิติบุคคลที�ตัSงขึSนตามกฎหมาย
ต่างประเทศที�ประกอบธุรกจิในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2559  
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4.2  ประกาศที�เกี�ยวขอ้งกบัผูทํ้าบญัชี 
4.2.1  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื�อง กาํหนดคุณสมบัติและเงื�อนไขของ
การเป็นผู้ทาํบัญชี พ.ศ. 2557  
 

4.2.2 ประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
เรื�อง กาํหนดคุณสมบัติและเงื�อนไขการ
เป็นผู้ทาํบัญชี (ฉบับที� 2 ) พ.ศ. 2559 
 

4.2.3 ประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า
เรื�อง แนวทางปฏบิัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการบัญชี สาํหรับผู้มีหน้าที�จัดทาํ
บัญชีที�เป็นนิติบุคคลที�ตัSงขึSนตาม
กฎหมายต่างประเทศที�ประกอบธุรกจิใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2559  

 

4.2.4  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที� 
70/2557 เรื� อง กําหนดหลักเกณฑ ์
วิธกีาร ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของ
ผู้ทาํบัญชี  
 

4.2.5 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที� 
5/2558 เ รื� อง กําหนดหลักเกณฑ ์
วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชี
ของผู้ทาํบัญชี (ฉบับที� 2) 

4.2.6 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที� 
9/2558 เรื�อง หลักเกณฑ์การพัฒนา
ความรู้ ต่อเนื� องทางวิชาชีพบัญชีใน
รูปแบบสื�อทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-learning) สาํหรับผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและผู้ทาํบัญชี  
4.2.7 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที� 
61/2558 เรื� อง กําหนดหลักเกณฑ ์
วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชี
ของผู้ทาํบัญชี (ฉบับที� 3)  
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บรรพ 3 หุน้ส่วนและบริษทั  
(ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูส้อบ
บญัชี)  
 หมวด 3  ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  
 หมวด 4  บริษัทจาํกดั 
 

 ส่วนที� 1 สภาพและการจัดตัSงบริษัทจาํกดั 
   ส่วนที� 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น  
   ส่วนที� 3 วิธจีัดการบริษัทจาํกดั   
 

              (1)  บทเบด็เสรจ็ทั�วไป 
              (2)  กรรมการ 
              (3)  ประชุมใหญ่ 
              (4)  บัญชีงบดุล 
              (5)  เงินปันผลและเงินสาํรอง 
              (6)  สมุดและบัญชี   
 

   ส่วนที� 4  การสอบบัญชี   
 ส่วนที� 5  การตรวจ   
 ส่วนที� 6  การเพิ�มทุนและลดทุน 
 ส่วนที� 8  เลิกบริษัทจาํกดั 
 ส่วนที� 9  การควบบริษัทจาํกดัเข้ากนั 
   ส่วนที� 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วน
   จดทะเบียนและ 
   ห้างหุ้นส่วนจาํกดั 
         เป็นบริษัทจาํกดั                  
 

หมวด 5   การชาํระบัญชีห้างหุ้นส่วน
       จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
   จาํกดัและบริษัทจาํกดั  

 
 
เพื�อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความ
เข้าใจในวิธีการจัดตัSง วิธีบริหารจัดการ 
และวิธีเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วนและ
บ ริ ษั ท จํ า กั ด ที� เ กี� ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ปฏบิัติงานของผู้สอบบัญชี 

 
 
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  
 (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทในส่วนที�
 เกี�ยวข้อง) 
 

2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เรื�อง  
    การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทจาํกดั 
    ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  
 
 

3. คาํชีS แจงกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เรื�อง  
    การชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนบริษัทจาํกดัและ 
    บริษัทมหาชนจาํกดัด้วยทรัพย์สนิอย่าง 
    อื�นนอกจากตัวเงิน 
 

4. คาํชีS แจงกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เรื�อง  
    การประชุมผ่านสื�ออเิลคทรอนิกส ์ของ 
    ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจาํกดั  
    บริษัทมหาชนจาํกดั สมาคมการค้า และ 
    หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความ 
    สงบแห่งชาติ ฉบับที� 74/2557 

กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจํากดั  
1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจํากดั 
พ.ศ.2535  (ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี)  
หมวด 2   การเริ�มจัดตัSงบริษัท 
หมวด 3   การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน       
หมวด  4     การประชุมจัดตัSงและการจด 
           ทะเบียนบริษัท 

 
 

เพื�อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความ
เข้าใจในวิธกีารจัดตัSงวิธบีริหารจัดการ
และวิธเีลิกกจิการของบริษัทมหาชน
จาํกดั ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏบิตัิงานของ
ผู้สอบบัญชี 
 

 

 
 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 
   พ.ศ. 2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติม  

 2. กฎกระทรวง  
 2.1 กฎกระทรวง ฉบับที� 4 (พ.ศ. 2535) 
 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

 บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
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หวัขอ้และเนื� อหา  วตัถุประสงค ์ เอกสารที�ตอ้งศึกษา 
หมวด 5    หุ้นและผู้ถือหุ้น      
หมวด 6    คณะกรรมการ 
หมวด 7    การประชุมผู้ถือหุ้น 
หมวด 8    บัญชีและรายงาน       
หมวด 9    การตรวจสอบ  
หมวด 10  การเพิ�มทุนและการลดทุน 
หมวด 11  หุ้นกู้ 
หมวด 12  การควบบริษัท 
หมวด 13  การเลิกบริษัท 
หมวด 14  การชาํระบัญชี  

  หมวด 15  การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็น
บริษัท 

2. กฎกระทรวง และประกาศที�ออกตาม 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ.
2535 

 
 

 2.2 กฎกระทรวง กาํหนดหลักเกณฑ ์   
        และวิธกีารว่าด้วยการออกหุ้นเพื�อ  
        ชาํระหนีSและโครงการแปลงหนีS เป็นทุน 
         ในการปรับโครงสร้างหนีS ของบริษัท  
         พ.ศ. 2544 

 

 2.3 กฎกระทรวง กาํหนดหลักเกณฑ์และ 
       วิธีการว่าด้วยการซืS อหุ้นคืน  การ 
       จาํหน่ายหุ้นที�ซืS อคืน และการตัดหุ้นที�  
       ซืSอคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 

3. คาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
   แห่งชาติที� 21/2560 เรื�อง การแก้ไข 
    เพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความ  
    สะดวกในการประกอบธุรกจิ  
 

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์  
1. พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535   
(ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูส้อบ
บญัชี) 
หมวด 2  การออกหลักทรัพย์ของบริษัท 
    2.1 ส่วนที� 1 การอนุญาตให้ 
     เสนอขายหลักทรัพย์  

 2.2 ส่วนที� 5 การเปิดเผย  
          ข้อมูลและผู้สอบบัญชี 
หมวด 3  การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ 
   ประชาชน 
หมวด 3/1  การบริหารกจิการของ 
  บริษัทที�ออกหลักทรัพย์ 
หมวด 4  ธุรกจิหลักทรัพย์ 
       ส่วนที� 2 การกาํกบัและควบคุม 
หมวด 8     การกระทาํอนัไม่เป็นธรรม

เกี�ยวกบั การซืSอขายหลักทรัพย์ 
และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื�อ
ครอบงาํกจิการมาตรา 238 

   242-244 

 

 
 
 
 
 
 
เพื�อให้เข้าใจหลักกฎหมายเฉพาะตามที�
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เกี�ยวกบัการจัดทาํ
และเ ปิดเผยงบการเ งิน การจัดหา
เงินทุนของกิจการโดยผ่านตลาดทุน 
รวมทัSงบทบาทและความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีในการมีส่วนร่วมในการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของกจิการที�มี
บทบาทสาํคัญในตลาดทุน 

 

 
 
 

 
 
 
1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
 หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 (ปรับปรุงเพิ�มเติมปี 2559) 
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หวัขอ้และเนื� อหา  วตัถุประสงค ์ เอกสารที�ตอ้งศึกษา 
2. ประกาศที�ออกตามพระราชบญัญติั 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง 

2. ประกาศที�ออกตามพระราชบัญญัติ  
    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
     2.1 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
       ที� ทจ. 39/2559 เรื�อง การขออนุญาต 
           และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ 
 2.2 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

  ที� ทจ. 44/2556 เรื�องหลักเกณฑ ์
  เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
  ข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการ
  ดาํเนินงานของบริษัทที�ออกหลักทรัพย์ 

  2.3 ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ  
    กาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  ที� สช. 39/2553 เรื�อง การให้ความ
  เหน็ชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
  2.4 ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 
     กาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
     สจ. 12/2552 เรื�อง การเปิดเผย
   การถือครองของกรรมการ ผู้บริหาร
   และผู้สอบบัญชี 

 

กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจของ
คนต่างดา้ว 
1.   พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคน ต่างด้าว พ.ศ. 2542 (เว้นแต่ที�
เกี� ยวข้องกับวิธีการและขัSนตอนการขอ
ใบอนุญาตและขอหนังสือ รับรองการ
ประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว  
และบทกาํหนดโทษ) 
 
2.  กฎกระทรวงและประกาศที�ออกตาม
พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2542  (เวน้แต่ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัวิธีการและขั�นตอนการขอใบอนุญาต
และขอหนงัสือรบัรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างดา้ว ) 

 
 
 

เพื�อให้เข้าใจหลักเกณฑก์ารถือหุ้น การ
เป็นหุ้นส่วน หรือการลงทุนของคนต่าง
ด้าว รวมทัSงหลักเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกจิและการแสดงรายการในงบ
การเงินของคนต่างด้าว   

 
 
 

1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
 คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

2. พระราชกฤษฎีกา  
 แก้ไขประเภทธุรกจิตามบัญชีท้าย
 พระราชบัญญัตกิารประกอบธุรกจิของคน 
    ต่างด้าว พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2556 
 

3.  กฎกระทรวงที�เกี�ยวข้อง 
 3.1 ฉบับที� 2 (พ.ศ. 2516)  ออกตาม 
          ความในประกาศของคณะปฏวัิติ  
          ฉบับที� 281 ลงวันที� 24  
    พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 
    3.2  กาํหนดทุนขัSนตํ�าและระยะเวลาในการ 
           ทาํหรือส่งทุนขัSนตํ�าเข้ามาใน 
            ประเทศไทย พ.ศ. 2545  
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หวัขอ้และเนื� อหา  วตัถุประสงค ์ เอกสารที�ตอ้งศึกษา 
 3.3 กาํหนดทุนขัSนตํ�าและระยะเวลาใน  
          การนาํหรือส่งทุนขัSนตํ�าเข้ามาใน 
           ประเทศไทย (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2547 

3.4 กาํหนดทุนขัSนตํ�าและระยะเวลาใน 
      การนาํหรือส่งทุนขัSนตํ�าเข้ามาใน    
      ประเทศไทย (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2552  
3.5 กาํหนดธุรกจิบริการที�ไม่ต้องขอ 
      อนุญาตในการประกอบธุรกจิของ 
      คนต่างด้าว พ.ศ. 2556  
3.6 กาํหนดธุรกจิบริการที� 
      ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบ 
      ธุรกจิของคนต่างด้าว (ฉบับที� 2)  
      พ.ศ. 2559 
3.7 กําหนดธุรกิจบริการที�ไม่ต้องขอ 
       อนุญาตในการประกอบธุรกิจของ 
       คนต่างด้าว (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2560  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


