
 

 
 
 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่ 33/2550 

เรื่อง กําหนดการทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2551 
 

-------------------- 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 (1) (2) และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 13) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอ
รับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 สภาวิชาชีพบัญชี จึงประกาศกําหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบ วัน 
เวลาทดสอบ สถานที่ทดสอบ คาธรรมเนียมการทดสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวของกับการ
ทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังตอไปนี้  

 

1. วันทดสอบและการรับสมัครสอบ 
 1.1 การทดสอบ คร้ังที่ 10 (1/2551)  

  วันทดสอบ วันที่ 8-9,15-16 และ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2551 ต้ังแตเวลา 13.00-16.00 น.  
   ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง 

  วันรับสมัครสอบ ต้ังแตวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551  
   เฉพาะวันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 09.00-17.00 น. 
   ณ ที่ทําการสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสามเสน ชั้น 2  
1.2 การทดสอบ คร้ังที่ 11 (2/2551)  

วันทดสอบ วันที่ 5-6 , 12-13 และ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ต้ังแตเวลา 13.00-16.00 น. 
  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง 
  วันรับสมัครสอบ ต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
  เฉพาะวันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 09.00-17.00 น. 
  ณ ที่ทําการสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสามเสน ชั้น 2 
  (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครจะแจงใหทราบลวงหนา) 
1.3 การทดสอบ คร้ังที่ 12 (3/2551)  

วันทดสอบ วันที่ 25-26 ตุลาคม 1-2  และ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ต้ังแตเวลา 13.00-16.00 น. 
  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง 
  วันรับสมัครสอบ ต้ังแตวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 
  เฉพาะวันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 09.00-17.00 น. 
  ณ ที่ทําการสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) ชั้น 1  
  (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครจะแจงใหทราบลวงหนา) 
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2. คุณสมบัติและเง่ือนไขการรับสมัครสอบ 
 

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

 

2.2 เงื่อนไข 
 

 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับ 
สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 13 พ.ศ.2549 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือถาภายหลังการสมัคร
สอบ สภาวิชาชีพบัญชีตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบขาดคุณสมบัติจะถือวาการสมัครสอบหรือผลการทดสอบนั้น
เปนโมฆะ 

 
 

3. คาธรรมเนียมการทดสอบ 
 

คาธรรมเนียมการทดสอบวิชาละ 500 บาท (หารอยบาท) ใหชําระในวันสมัครสอบ 
 
 

4. กําหนดการทดสอบ 
 

การทดสอบครั้งที่ 10 (1/2551) การทดสอบครั้งที่ 11 (2/2551) การทดสอบครั้งที่ 12 (3/2551) 
 

การบัญชี 1 
วันเสารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2551 

 

การบัญชี 1 
วันเสารที่  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

 

การบัญชี 1 
วันเสารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 

การบัญชี 2 
วันอาทิตยที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2551 

 

การบัญชี 2 
วันอาทิตยที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

 

การบัญชี 2 
วันอาทิตยที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 

การสอบบัญชี 1 
วันเสารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 
 

 

การสอบบัญชี 1 
วันเสารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 

 

การสอบบัญชี 1 
วันเสารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 

 

การสอบบัญชี 2 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2551 
 

 

การสอบบัญชี 2 
วันอาทิตยที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 

 

การสอบบัญชี 2 
วันอาทิตยที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ 
วิชาชีพสอบบัญชี 
วันเสารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551 
 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี 
วันเสารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ 
วิชาชีพสอบบัญชี 
วันเสารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 

 

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย 
คอมพิวเตอร 
วันอาทิตยที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2551 
 

 

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย 
คอมพิวเตอร 
วันอาทิตยที่  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 

 

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย 
คอมพิวเตอร 
วันอาทิตยที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
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5. ขอบเขตวิชาที่ทดสอบ 
 

1. วิชาการบัญชี 1 ใหทดสอบความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ที่เก่ียวกับแมบทการบัญชี 
สินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน การดอยคาของ 
สินทรัพย ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น การปรับโครงสรางหนี้
ที่มีปญหา ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใชในปจจุบัน 

 

2. วิชาการบัญชี 2 ใหทดสอบความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ที่เก่ียวกับรายไดของธุรกิจ
ประเภทตางๆ การนําเสนองบการเงิน งบการเงินระหวางกาล การเปดเผยขอมูลในงบการเงินตลอด
จนเรื่องอ่ืนๆ  ให เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีของ 
สภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใชในปจจุบัน รวมถึงความรูเก่ียวกับการบัญชีตนทุนที่เก่ียวกับตนทุนและ
วัตถุประสงคของการบันทึกบัญชีตนทุน การคํานวณตนทุนและการบันทึกบัญชี การปนสวนคาใชจาย
ในการผลิต การปนสวนตนทุนรวมและการบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได 

 

3. วิชาการสอบบัญชี 1 ใหทดสอบความรูเก่ียวกับแนวคิดทั่วไปและแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี 
การทุจริตและขอผิดพลาด การควบคุมภายในและความเสี่ยงจากการควบคุม กระดาษทําการ 
ของผูสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน
การสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบในสาระสําคัญของรายการตางๆ ในงบการเงิน การตรวจสอบราย
ได การตรวจสอบตนทุนและคาใชจาย การตรวจสอบเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และสินคา 
คงเหลือ รวมถึงการตรวจสอบเงินลงทุน สินทรัพยถาวร เจาหนี้การคา หนี้สินอ่ืน สวนของผูถือหุน
และกําไรสะสม 

 

4. วิชาการสอบบัญชี 2 ใหทดสอบความรูเก่ียวกับมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี
สาระสําคัญ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การใชบริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การเขียน 
รายงานการสอบบัญชี การเขียนรายงานตองบการเงินเปรียบเทียบ การตรวจสอบและการเขียน 
รายงานสําหรับการใหบริการเกี่ยวเนื่อง 

 

5. วิชากฎหมายที่ เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ใหทดสอบความรู เก่ียวกับ 
กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพภายใตขอบเขตของกฎหมาย ไดแก กฎหมายวาดวยการ
บัญชี กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วาดวยหุนสวนบริษัท) 
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ประมวลรัษฎากร และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการออกหลักทรัพย การเสนอขาย
หลักทรัพย การซ้ือขายหลักทรัพย และการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย 

 

6. วิชาการสอบบัญ ชีที่ ประมวลผลโดยคอมพิ วเตอร   ใหทดสอบความรู เก่ียวกับความรู    
ทั่วไปในระบบสารสนเทศ การตรวจสอบในสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร 
ประมวลผลขอมูล การประเมินความเสี่ยง และการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมในระบบ 
สารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการสอบบัญชี 
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6. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ เปนดังนี ้
 

6.1 หามเขาหองสอบหลังเวลาเริ่มสอบ (13.00 นาฬิกาตรง) เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน และไดรับอนุญาต
จากเจาหนาที่คุมสอบ ภายในเวลา 13.10 น. 

6.2 ควรแตงกายใหสุภาพเรียบรอย และหามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไมมีแขน หรือรองเทาแตะเขาหองสอบ 
6.3 ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให ซ่ึงมีรูปถาย 

ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน ไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใชแสดงคูกัน มิฉะนั้นจะไมไดรับ
อนุญาตใหเขาหองสอบ   

6.4 ใหวางบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหไวบนโตะเพื่อให 
เจาหนาที่ตรวจสอบ และลงลายมือชื่อเขาทดสอบในแบบฟอรมที่กําหนด 

6.5 หามมิใหออกจากหองสอบจนกวาเวลาลวงไปแลว 1 ชั่วโมง และหามลุกไปจากที่นั่งกอนหมดเวลา
สอบโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่คุมสอบกอน เวนแตเพื่อสงสมุดคําตอบกอนหมดเวลา หรือพบ
เจาหนาที่คุมสอบเพื่อขออนุญาตใดๆ 

6.6 ใหเขียนชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวสอบ วิชาที่สอบ ครั้งที่สอบ ขอที่ตอบ (กรณีตอบในสมุดคําตอบ) 
ลงบนกระดาษคํ าตอบปรน ัยและปกสม ุดท ุก เล ม เฉพาะในที ่ที ่กํ าหนด  ด วยปากกาหม ึก 
สีน้ําเงินหรือสีดําเทานั้น และระบายเลขประจําตัวสอบในวงกลมดวยดินสอดํา 2 บี หรือดํากวา 
ใหถูกตอง หากเขียนหรือระบายเลขประจําตัวสอบไมถูกตองจะถือวาไมไดคะแนนในวิชานั้น 
 แมวาเครื่องคอมพิวเตอรจะรวบรวมคะแนนไดหรือไมไดก็ตาม 

6.7 หามเขียนชื่อ นามสกุล หรือลงลายมือชื่อผูเขาทดสอบ หรือทําเครื่องหมายใดๆ ลงในกระดาษคําตอบ
หรือสมุดโดยเด็ดขาด แมขีดฆาหรือตกเติมก็หามลงชื่อกํากับ เวนแตเปนไปตามขอ 6.6 

6.8 ขอสอบอัตนัย 
6.8.1  ใหเขียนคําตอบแตละขอในสมุดคําตอบแตละเลมตามสีที่กําหนดใหดวยปากกาหมึกสี 

น้ําเงินหรือสีดําเทานั้น กรณีเขียนคําตอบในสมุดผิดเลมไมตรงตามสีที่ กําหนด ใหแจง 
เจาหนาที่คุมสอบทราบเพื่อดําเนินการแกไขและลงชื่อกํากับไว หามฉีกกระดาษออกจากสมุด
คําตอบโดยเด็ดขาด หากเขียนคําตอบดวยดินสอ หรือทําสมุดผิดเลมไมตรงตามสีที่กําหนด
และไมไดแจงเจาหนาที่คุมสอบแกไข หรือฉีกกระดาษออกจากสมุดคําตอบ อนุกรรมการจะ
ไมตรวจคําตอบและปรับเปนสอบตกในขอนั้น 

6.8.2 หามเขียนคําตอบเปนภาษาอื่น ใหเขียนคําตอบเปนภาษาไทยเทานั้น เวนแตเปนศัพทเทคนิค
อาจเขียนเปนภาษาอังกฤษ หากฝาฝนอนุกรรมการจะไมตรวจคําตอบและปรับเปนสอบตก
ในขอนั้น 

6.9  ขอสอบปรนัย ใหตอบในกระดาษคําตอบโดยระบายในวงกลมที่ตองการแตละขอเพียงวงกลมเดียวดวย
 ดินสอดํา 2 บี หรือดํากวา 

6.10 เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแลว ใหหยุดเขียนคําตอบทันที และจะออกจากหองสอบไดก็ตอเมื่อสง  
ขอสอบ กระดาษคําตอบ และสมุดคําตอบตอเจาหนาที่คุมสอบแลว 
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6.11 ลงชื่อสงกระดาษและสมุดคําตอบกอนออกจากหองสอบ หามนําขอสอบ กระดาษคําตอบ และสมุด 

คําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด 
6.12 หามนําเครื่องมือสื่อสารอิเลคทรอนิคสทุกชนิด อาทิ โทรศัพทเคลื่อนที่  วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร 

เครื่องบันทึกภาพและเสียง เปนตน เขาหองสอบ หากฝาฝนเจาหนาที่คุมสอบจะใหออกจากหองสอบ
ทันทีและถือวาสอบตกในวิชานั้น 

6.13 หามนําหนังสือ ตํารา เอกสาร หรือโนตยอใดๆ ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับวิชาที่สอบนั้นเขาหองสอบโดยเด็ด
ขาด หากฝาฝนจะถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ 

6.14 หามกระทําการใดๆ อันเปนการทุจริตในการสอบ หากมีการทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิในการเขา
ทดสอบตลอดไป 

 
 
        ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน  พ.ศ. 2550 

                                                                                    

                                                                                           เกษรี  ณรงคเดช                                              
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