ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ 38 /2549
เรื่อง กําหนดการทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2550
-------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 (1) (2) และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 13) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 สภาวิชาชีพบัญชี จึงประกาศกําหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบ วัน เวลา
ทดสอบ สถานที่ทดสอบ คาธรรมเนียมการทดสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังตอไปนี้

1. วันทดสอบและการรับสมัครสอบ
1.1 การทดสอบ ครั้งที่ 7 (1/2550)
วันทดสอบ วันที่ 10-11 , 17-18 และ 24 มีนาคม พ.ศ. 2550 ตั้งแตเวลา 13.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง
วันรับสมัครสอบ ตั้งแตวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
เฉพาะวันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 09.00-17.00 น.
ณ ที่ทําการสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 2
1.2 การทดสอบ ครั้งที่ 8 (2/2550)
วันทดสอบ วันที่ 7-8 , 14-15 และ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตั้งแตเวลา 13.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง
วันรับสมัครสอบ ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550
เฉพาะวันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 09.00-17.00 น.
ณ ที่ทําการสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 2
1.3 การทดสอบ ครั้งที่ 9 (3/2550)
วันทดสอบ วันที่ 3-4 , 10-11 และ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตั้งแตเวลา 13.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง
วันรับสมัครสอบ ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550
เฉพาะวันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 09.00-17.00 น.
ณ ที่ทําการสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 2

2. คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติ
ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับ สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2549 หมวด 3 ขอ 8 (1)

-22.2 เงื่อนไข
ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณ สมบัติตามขอบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2549 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือถาภายหลังการสมัคร
สอบ สภาวิชาชีพบัญชีตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบขาดคุณสมบัติจะถือวาการสมัครสอบหรือผลการทดสอบนั้น
เปนโมฆะ
3. คาธรรมเนียมการทดสอบ
คาธรรมเนียมการทดสอบวิชาละ 500 บาท (หารอยบาท) ใหชําระในวันสมัครสอบ
4. กําหนดการทดสอบ
การทดสอบครั้งที่ 7 (1/2550)
การบัญชี
วันเสารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

การทดสอบครั้งที่ 8 (2/2550)
การบัญชี
วันเสารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การทดสอบครั้งที่ 9 (3/2550)
การบัญชี 1
วันเสารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
การบัญชี 2
วันอาทิตยที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี
วันอาทิตยที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี
วันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี
วันเสารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

การสอบบัญชี 1
วันเสารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2550

การสอบบัญชี 1
วันเสารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การสอบบัญชี 1
วันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

การสอบบัญชี 2
วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2550

การสอบบัญชี 2
วันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การสอบบัญชี 2
วันเสารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร
วันเสารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2550

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร
วันเสารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร
วันอาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

-35. ขอบเขตวิชาที่ทดสอบ
5.1 สําหรับการทดสอบครั้งที่ 7 (1/2550) และการทดสอบครั้งที่ 8 (2/2550)
1. วิชาการบัญชี ใหทดสอบความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 ในสวนของการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหเปนไป ต าม แ ม บ ท
การบัญชี มาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยและ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ซึ่ง ก.บช. มีมติใหประกาศใชแลว รวมถึงความรูเกี่ยวกับการบริหาร
ตนทุนซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับผูสอบบัญชีในการประกอบวิชาชีพ
2. วิชาการสอบบัญชี 1 ใหทดสอบความรูเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี
ขอตกลงในการรับงาน การทุจริตและขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบ
บัญ ชีและความมีสาระสําคัญ การควบคุมภายในและความเสี่ยงจากการควบคุม กระดาษทําการ
ของผูสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี รวมทั้งวิธีการรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบในสาระสําคัญของรายการตางๆ
3. วิชาการสอบบัญชี 2 ให ทดสอบความรูเกี่ยวกับมรรยาทของผูสอบบัญชีรับอนุญาต การควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี การใชบริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การเขียนรายงานการสอบบัญชีใน
กรณีตางๆ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเขียนรายงานตองบการเงินเปรียบ
เทียบ การบริการเกี่ยวเนื่องของผูสอบบัญชีและการรายงาน การบริการอื่นของสํานักงานสอบบัญชี
4. วิ ช ากฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ สอบบั ญ ชี ให ท ดสอบความรู เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพภายใตขอบเขตของกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติ การ
บัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (ซึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี
พ.ศ. 2505) ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย (ว า ด ว ยหุ น ส ว นบริษ ัท ) พระราชบัญ ญัติ
บริษ ัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัต ิบ ริษ ัท มหาชนจํากัด (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2544
ประมวลรัษฎากร และพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย พ.ศ. 2535 เฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล การจัดทําบัญชีและการปฏิบัติงานของ ผูสอบบัญชี
5. วิ ช าการสอบบั ญ ชี ที่ ป ระมวลผลโดยคอมพิ ว เตอร ให ท ดสอบความรู เกี่ ย วกั บ ความรู
ทั่วไปในระบบสารสนเทศ การตรวจสอบในสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร
การประเมินความเสี่ยง และการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมในระบบสารสนเทศ เทคนิค
การตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการสอบบัญชี
5.2 สําหรับการทดสอบครั้งที่ 9 (3/2550)
1. วิชาการบัญชี 1 ใหทดสอบความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ที่เกี่ยวกับแมบทการบัญชี
สิ น ทรัพ ยห มุ น เวีย น เงิน ลงทุ น ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ สิ น ทรัพ ย ไม มี ตั วตน การด อ ยค าของ
สินทรัพย ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น การปรับโครงสรางหนี้
ที่มีปญหา ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใชในปจจุบัน

-42. วิชาการบัญชี 2 ใหทดสอบความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ที่เกี่ยวกับรายไดของธุรกิจ
ประเภทตางๆ การนําเสนองบการเงิน งบการเงินระหวางกาล การเปดเผยขอมูลในงบการเงินตลอด
จนเรื่องอื่นๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพ
บั ญ ชี ที่ ป ระกาศใช ในป จ จุ บั น รวมถึ งความรูเกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี ต น ทุ น ที่ เกี่ ย วกั บ ต น ทุ น และวั ต ถุ
ประสงคของการบันทึกบัญชีตนทุน การคํานวณตนทุนและการบันทึกบัญชี การปนสวนคาใชจายใน
การผลิต การปนสวนตนทุนรวมและการบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได
3. วิชาการสอบบัญชี 1 ใหทดสอบความรูเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี
การทุ จริต และขอ ผิ ด พลาด การควบคุ ม ภายในและความเสี่ย งจากการควบคุ ม กระดาษทํ าการ
ของผูสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน
การสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบในสาระสําคัญของรายการตางๆ ในงบการเงิน การตรวจสอบราย
ได การตรวจสอบตนทุนและคาใชจาย การตรวจสอบเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และสินคา
คงเหลือ รวมถึงการตรวจสอบเงินลงทุน สินทรัพยถาวร เจาหนี้การคา หนี้สินอื่น สวนของผูถือหุน
และกําไรสะสม
4. วิชาการสอบบัญชี 2 ใหทดสอบความรูเกี่ยวกับมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี
สาระสําคัญ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การใชบริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การเขียน
รายงานการสอบบัญ ชี การเขียนรายงานตองบการเงินเปรียบเทียบ การตรวจสอบและการเขีย น
รายงานสําหรับการใหบริการเกี่ยวเนื่อง
5. วิ ช ากฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ สอบบั ญ ชี ให ท ดสอบความรู เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพภายใตขอบเขตของกฎหมาย ไดแก กฎหมายวาดวยการ
บัญ ชี กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญ ชี ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วาดวยหุนสวนบริษัท )
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ประมวลรัษฎากร และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการออกหลักทรัพย การเสนอขาย
หลักทรัพย การซื้อขายหลักทรัพย และการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย
6. วิ ช าการสอบบั ญ ชี ที่ ป ระมวลผลโดยคอมพิ ว เตอร ให ท ดสอบความรู เกี่ ย วกั บ ความรู
ทั่วไปในระบบสารสนเทศ การตรวจสอบในสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร
ประมวลผลขอมูล การประเมินความเสี่ยง และการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมในระบบ
สารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการสอบบัญชี

-56. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ เปนดังนี้
6.1 หามเขาหองสอบหลังเวลาเริ่มสอบ (13.00 นาฬิกาตรง) เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน และไดรับอนุญาต
จากเจาหนาที่คุมสอบ ภายในเวลา 13.10 น.
6.2 หามมิใหออกจากหองสอบจนกวาเวลาลวงไปแลว 1 ชั่วโมง และหามลุกไปจากที่นั่งกอนหมดเวลา
สอบโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่คุมสอบกอน เวนแตเพื่อสงสมุดคําตอบกอนหมดเวลา หรือพบ
เจาหนาที่คุมสอบเพื่อขออนุญาตใดๆ
6.3 เมื่ อ มี สั ญ ญาณหมดเวลาแล ว ให ห ยุ ด เขี ย นคํ าตอบทั น ที และจะออกจากห อ งสอบได ก็ ต อ เมื่ อ ส ง
ขอสอบ กระดาษคําตอบ และสมุดคําตอบตอเจาหนาที่คุมสอบแลว
6.4 ลงชื่อสงกระดาษและสมุดคําตอบกอนออกจากหองสอบ หามนําขอสอบ กระดาษคําตอบ และสมุด
คําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด
6.5 ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ ไปในวันสอบ
ทุกครั้ง เพื่อใชแสดงคูกัน มิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
6.6 ใหวางบัตรประจําตัวสอบและ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการบนโตะ เพื่อ
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
6.7 ใหลงลายมือชื่อเขาทดสอบในแบบฟอรมที่กําหนด
6.8 ใหเขียนชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวสอบ วิชาที่สอบ ครั้งที่สอบ ขอที่ตอบ (กรณีตอบในสมุดคําตอบ)
ลงบน กระดาษคํ า ตอบปรนัย และปกสมุด ทุก เลม เฉพ าะในที ่ที ่กํ า หนด ดว ยปากกาหมึก
สีน้ํ าเงิน หรือ สีดํ าเทา นั้ น และระบายเลขประจํ าตั ว สอบในวงกลมด ว ยดิ น สอดํ า 2 ป หรื อ ดํ ากวา
ใหถูกตอง หากเขียนหรือระบายเลขประจําตัวสอบไมถูกตองจะถือวาไมไดคะแนนในวิชานั้น
แมวาเครื่องคอมพิวเตอรจะรวบรวมคะแนนไดหรือไมไดก็ตาม
6.9 หามเขียนชื่อ นามสกุล หรือลงลายมือชื่อผูเขาทดสอบ หรือทําเครื่องหมายใดๆ ลงในกระดาษคําตอบ
หรือสมุดโดยเด็ดขาด แมขีดฆาหรือตกเติมก็หามลงชื่อกํากับ เวนแตเปนไปตามขอ 6.8
6.10 ขอสอบอัตนัย
6.10.1 ใหเขียนคําตอบแตละขอในสมุดคําตอบแตละเลมตามสีที่กําหนดใหดวยปากกาหมึกสี
น้ําเงินหรือสีดําเทานั้น กรณีเขียนคําตอบในสมุดผิดเลมไมตรงตามสีที่กําหนด ใหแจง
เจาหนาที่คุมสอบทราบเพื่อดําเนินการแกไขและลงชื่อกํากับไว หามฉีกกระดาษออก
จากสมุดคําตอบโดยเด็ดขาด หากเขียนคําตอบดวยดินสอ หรือทําสมุดผิดเลมไมตรง
ตามสีที่กําหนดและไมไดแจงเจาหนาที่คุมสอบแกไข หรือฉีกกระดาษออกจากสมุด
คําตอบ อนุกรรมการจะไมตรวจคําตอบและปรับเปนสอบตกในขอนั้น
6.10.2 หามเขียนคําตอบเปนภาษาอื่น ใหเขียนคําตอบเปนภาษาไทยเทานั้น เวนแตเปนศัพท
เทคนิคอาจเขียนเปนภาษาอังกฤษ หากฝาฝนอนุกรรมการจะไมตรวจคําตอบและ
ปรับเปนสอบตกในขอนั้น

-66.11 ขอสอบปรนัย ใหตอบในกระดาษคําตอบโดยระบายในวงกลมที่ตองการแตละขอเพียงวงกลมเดียวดวย
ดินสอดํา 2 ป หรือดํากวา
6.12 หามนําโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือวิทยุสื่อสาร หรือวิทยุเรียกตัว หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบหาก
ฝาฝนเจาหนาที่คุมสอบจะใหออกจากหองสอบทันทีและถือวาสอบตกในวิชานั้น
6.13 หามนําหนังสือ ตํารา เอกสาร หรือโนตยอใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาที่สอบนั้นเขาหองสอบโดยเด็ดขาด
หากฝาฝนจะถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ
6.14 หามกระทําการใดๆ อันเปนการทุจริตในการสอบ หากมีการทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิในการเขา
ทดสอบตลอดไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549
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