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        ชื่อวิชา   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 

ขอบเขตของวิชา   ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร คำสั่งกรมสรรพากร 
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 

 เกี ่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากบริษัท
 และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

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

     รัษฎากร จากบุคคล หรือบริษัทและ 
     ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
2. พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
คำวินิจฉัย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  

 
เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ตามประมวลร ัษฎากร รวมถ ึงหน ้าที่
เกี ่ยวกับการยื ่นแบบแสดงรายการภาษี  
การจัดทำรายงาน และบัญชีพิเศษ 
 

 
1. ประมวลรัษฎากร 
2. พระราชกฤษฎีกา  
3. กฎกระทรวง  
4. ประกาศกระทรวงการคลัง  
5. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
 ภาษีอากร  
6. คำสั่งกรมสรรพากร  
7. ประกาศกรมสรรพากร  
8. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
    ที่มีผลบงัคับใช้ในปปีัจจุบนั 
 

 

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  
1. พระราชบญัญัติวชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
(เว้นแต่บทกำหนดโทษในส่วนของอัตราโทษ) 
2. กฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศ 
คำชี้แจงที่ออกตามพระราชบญัญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
 
 
 
 

 

 

 
เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของสภาวิชาชีพบัญชี การกำหนดมาตรฐาน
ของวิชาชีพบัญชี และการกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานและหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรวมถึงจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
  
 
 

 

 
1.  พระราชบญัญัติวิชาชพีบัญชี พ.ศ.2547 
2.  กฎกระทรวงฯ ข้อบังคับ ข้อกำหนด 
     ประกาศ  คำชี้แจง  ดังนี ้  
  2.1 หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่ 3 
 

    2.1.1 กฎกระทรวงฯ  กำหนด
หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที ่สาม
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 
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  2.1.2 ประกาศสภาฯ ฉบับที่ 3/2558 
เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน 
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน
เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของ
นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือ
ด้านการทำบัญชี พ.ศ. 2558 

   

  2.1.3 ประกาศสภาวิชาช ีพบัญชี ที่  
15/2562 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการจด
ทะเบียน การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลัก 
ประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลทีส่าม
ของนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี
หรือด้านทำบัญชี (ฉบับที่ 2) 

 
 

   2.2  สมาชิกสภาฯ 
  2.2.1 ข้อบังคับสภาฯ ว่าดว้ยสมาชิก  
พ.ศ.  2556  
 2.2.2 ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยค่าบำรุง 
สมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2556 
 2.2.3 ประกาศฉบับที ่  1/2555  
เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิก
สามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 2.2.4 ประกาศสภาฯที ่ 75/2559 
เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เพื ่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิก
สามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอ
ขึ ้นทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีร ับอนุญาต  
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 
 2.2.5 ประกาศสภาฯที่ 76/2559 
เร ื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์ของผ ู ้สำเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบัญชี
ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์
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ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการ
พิจารณาคุณสมบัติ เพื่อขึ ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 2.2.6 ประกาศสภาฯ ที่ 77/2559 
เรื่อง การรับรองปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 
(การบ ัญช ี) ของสถาบ ันอาช ีวศ ึกษาเพื่อ
ประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ 
 

 

     2.3 การขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ำบัญช ี
 2.3.1  ข ้อบ ังค ับสภาฯ ว ่าด ้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติ
ของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2556 
 
 

    2.4  การออกใบอนญุาตเป็นผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต 
  2.4.1 ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
พ.ศ. 2556 (ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 2  
พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ) 
 

     2.5  การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 
 

 

  2.5.1  ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต 
พ.ศ. 2559 
        2.5.2 ประกาศสภาวิชาชพีบัญชีที่ 
94/2560 เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชีของผู้ทำบัญชีผูส้อบบัญช ี

 

  2.5 .3 ข ้อบ ั งค ับสภาฯ ว ่ าด ้ วย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม 
หรือเข้าร่วมประชุม สัมมนาของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  2.5.4 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่ 8/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการอบรม
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หรือการประชุม สัมมนาประเภทการเรียน
การสอนออนไลน ์  (Online Learning) 
สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี 
     2.5.5 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 
16/2565 เรื ่อง กำหนดให้การผ่านการ
ฝ ึกอบรมในหลักส ูตรประกาศนียบ ัตร
ทางการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีเป็น
กิจกรรมการพัฒนาความรู ้ต ่อเนื ่องทาง
วิชาชีพบัญชีที่เป็นทางการของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และเป็นกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี 

 

    2.5  จรรยาบรรณ 
  2.5.1  ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2561 
 2.5.2 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ที่ 39/2564 เรื่อง คู่มือประมวลจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 2.5.3 ข้อกำหนดสภาฯ หลักเกณฑ์
การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 
 2.5.4  ข้อบังคับสภาฯ ฉบับที ่ 12 
เรื ่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
พ.ศ. 2549 (ฉบับล่าสุด)  
 2.5.5  ประกาศคณะกรรมการ กำกับ
ดูแลการประกอบวิชาชพีบัญชี เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการอุทธรณ์ พ.ศ. 2549 

 

   2.6  แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ
บัญชีและงบการเงิน 
 ประกาศสภาฯ ฉบับที่ 8/2549 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและ
งบการเงินของผู ้ม ีหน้าที ่จ ัดทำบัญชีและ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

 


