
หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี 
เร่ือง  หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕  วรรคสอง ของขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๑๓)  

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบอนุญาตเปน

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๔๙   นายกสภาวิชาชีพบัญชี  โดยอนุมัติคณะกรรมการสภาวิชาชีพ

บัญชี ออกขอกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี  เร่ือง  หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผูขอข้ึน

ทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้ เรียกวา  “ขอกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี  เร่ือง  หลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิการศึกษาของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้  มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด  ๑  ป  นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองมีคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีรับรองวา ไมตํ่ากวาปริญญาทางการบัญชี หรือ

ประกาศนียบัตรไมตํ่ากวาปริญญาทางการบัญชี และ 

(๒) ตองเปนผูที่เคยศึกษา และสอบผาน ๘ รายวิชา ซ่ึงแตละรายวิชามีหนวยกิตอยางนอย ๓ 

หนวยกิต และเปนการศึกษาและสอบผานในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีให

การรับรอง ดังนี้ 

การบัญชีข้ันตน/ชั้นตน  และการบัญชีข้ันกลาง/ชั้นกลาง   ๓ รายวิชา 

การบัญชีข้ันสูง/ชั้นสูง      ๒ รายวิชา 

การบัญชีตนทุน       ๑ รายวิชา 

การสอบบัญชี       ๑ รายวิชา 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

การภาษีอากร       ๑ รายวิชา 

   รวม      ๘ รายวิชา 

(๓) ผูที่ตองการย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนฝกหัดงานและมีคุณสมบัติไมครบถวนในสวนที่เกี่ยวกับ

วิชาที่ตองศึกษาตาม (๒) สามารถเขาศึกษาเพิ่มเติมกับสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีใหการรับรอง

ผูสําเร็จการศึกษาวามีคุณสมบัติที่จะขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได หรือกับสภาวิชาชีพบญัชี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
เกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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