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        ชื่อวิชา   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 

ขอบเขตของวิชา   ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ค าสั่งกรมสรรพากร 
ประกาศกรมสรรพากรและประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรของบริษัทและห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  

 

หัวข้อและเนื้อหา  วัตถุประสงค์  เอกสารที่ต้องศึกษา 
ประมวลรัษฎากร  
1. ประมวลรัษฎากร  
(ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษอีากร
ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคล) 
ลักษณะ 1 
ลักษณะ 2   

- หมวด 1 หมวด 1 ทวิ และหมวด 2  
- หมวด 3 ส่วน 1 และส่วน 3 ที่ 

 เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากบริษัท
 และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

- หมวด 4  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- หมวด 5  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามประมวล   

     รัษฎากร จากบุคคล หรือบริษัทและ 
     ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
2. พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
ค าวินิจฉัย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ตามประมวลรัษฎากร รวมถึ งหน้ าที่
เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  
การจัดท ารายงาน และบัญชีพิเศษ 
 

 
 
 
 
1. ประมวลรัษฎากร 
2. พระราชกฤษฎีกา  
3. กฎกระทรวง  
4. ประกาศกระทรวงการคลัง  
5. ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
 ภาษีอากร  
6. ค าสั่งกรมสรรพากร  
7. ประกาศกรมสรรพากร  
8. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
    ที่มีผลบงัคับใช้ในปปีัจจุบนั 
 

 

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  
1. พระราชบญัญัติวชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
(เว้นแต่บทก าหนดโทษในส่วนของอัตราโทษ) 
2. กฎกระทรวง ข้อก าหนด ประกาศ 
ค าชี้แจงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
 

 

 
เพื่อให้มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
สภาวิชาชีพบัญชี  การก าหนดมาตรฐาน
ของวิชาชีพบัญชี และการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี 
  
 
 

 

 
1.  พระราชบญัญัติวชิาชพีบญัช ีพ.ศ.2547 
2.  กฎกระทรวงฯ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด 
     ประกาศ  ค าชี้แจง     
  2.1 หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่ 3 
 

    2.1.1 กฎกระทรวงฯ  ก าหนด
หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 
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  2.1.2 ประกาศสภาฯ ฉบับที่ 3/2558 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน 
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน
เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของ
นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือ
ด้านการท าบัญชี พ.ศ. 2558 
   2.2  สมาชิกสภาฯ 
  2.2.1 ข้อบังคับสภาฯ ว่าดว้ยสมาชิก  
พ.ศ.  2556  
 2.2.2 ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยค่าบ ารุง 
สมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2556 
 2.2.3 ประกาศฉบับที่  1/2555  
เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิก
สามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 2.2.4 ประกาศสภาฯที่  75/2559 
เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิก
สามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้น
ทะเบี ยน เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี รั บอนุ ญ าต  
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 
 2.2.5 ประกาศสภาฯที่ 76/2559 
เรื่อง ก าหนดหลัก เกณ ฑ์ของผู้ ส า เร็จ
การศึกษาสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาการบัญชี
ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์
ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการ
พิจารณาคุณสมบัติ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 2.2.6 ประกาศสภาฯ ที่ 77/2559 
เร่ือง การรับรองปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 
(การบัญชี ) ของสถาบันอาชีวศึ กษาเพื่ อ
ประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ 
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     2.3 ผู้ท าบัญช ี
 2.3.1  ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2556 

    2.4  การออกใบอนญุาตเป็นผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต/การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
  2.4.1 ข้อบังคับสภาฯ ว่าดว้ย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต พ.ศ. 2556 
  2.4.2 ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม 
สัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนญุาต พ.ศ. 2559 
  2.4.3 ประกาศสภาฯ ที่  9/2558 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ท างวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใน รูป แบ บ สื่ อท าง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
    2.5  จรรยาบรรณ 
  2.5.1  ข้อบังคับสภาฯ ฉบับที่  19 
เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2553 
 2.5 .2 ค าชี้ แจงข้ อบั งคับ สภาฯ 
(ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 (ฉบับสมบูรณ์) 
 2.5.3 ข้อก าหนดสภาฯ หลักเกณฑ์
การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติ 
งานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 
 2.5.4  ข้อบังคับสภาฯ ฉบับที่ 12 
เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกบัจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549 
 2.5.5 ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับที่ 21) 
เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้ง 1) พ.ศ. 2554 
 2.5.6  ประกาศคณะกรรมการ ก ากับ
ดู แลการประกอบวิ ชาชี พบั ญ ชี  เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ พ.ศ. 2549 
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   2.6  แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชีและงบการเงิน 
 ประกาศสภาฯ ฉบับที่ 8/2549 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและ
งบการเงินของผู้มีหน้าที่ จัดท าบัญชีและ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

 


