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“นักบัญชี” ถือเป็นอาชีพหนึ�ง ที�ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง และรํ�าเรียนมาโดยตรง 
ทํางานในสายงานบัญชี จนมีประสบการณ์มาก
พอสมควร ผ่านความรับผิดชอบเป็นสมุห์บญัชี หรือ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาก่อน จึงจะได้รับการยอมรับให้
เป็น “นักบัญชี” 

สําหรับนักบัญชี อย่างน้อย ๆ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 1 ใบ เพื�อขึ�นทะเบียนเป็น :
1. ผู้ทําบัญชี 
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
3. ผู้สอบภาษีอากร (Tax Auditor) 

การสอบบัญชี คืออะไรการสอบบัญชี คืออะไร
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) เป็นอีกอาชีพ
หนึ� งในว ิชาชีพบัญชี เ ป็น ผู้ได้รับ อ นุญาตจากสภาว ิชาชีพ บัญชี ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้กํากับดูแล 
ออกข้อบังคับ วางหลักเกณฑ์ต่างๆเพื�อควบคุมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผูส้อบบัญชีภาษีอากร ผูส้อบบัญชีภาษีอากร ((TA)TA)

หมายถึง ผู้ที�ขอขึ�นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็น
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ของห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียนที�จัดตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย

เส้นทางของการเป็น เส้นทางของการเป็น CPACPA

ขั�นตอนที� 1 ขั�นตอนการขึ�นทะเบียนฝึกหัดงาน

ขั�นตอนที�  2 ขั�นตอนการทดสอบความรู้

ขั�นตอนที� 3 การขึ�นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
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การฝึกหัดงานการฝึกหัดงาน
 เมื�อฝึกหัดงาน ครบ 3 ปี และได้จํานวนชั�วโมงฝึกหัดงาน ไม่น้อยกว่า 

3,000 ชั�วโมง
 ให้แจ้งต่อ สภาวิชาชีพบัญชี เพื�อปิดการฝึกหัดงาน

คุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ�นทะเบียนเป็น คุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ�นทะเบียนเป็น CPACPA
1. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากว่า ป.ตรี ทางการบัญชี
2. ต้องเคยศึกษาและสอบผ่าน 8 รายวิชา

บัญชีชั�นต้น
บัญชีชั�นกลาง 1
บัญชีชั�นกลาง 2
บัญชีชั�นสูง 1
บัญชีชั�นสูง 2
บัญชีต้นทุน
การสอบบัญชี
การภาษีอากร

ขั�นตอนที�  ขั�นตอนที�  22 ขั�นตอนการทดสอบความรู้ขั�นตอนการทดสอบความรู้
การทดสอบแบ่งเป็น 7 วิชา คือ
1. วิชาการบัญชี 1
2. วิชาการบัญชี 2
3. วิชาการสอบบัญชี 1
4. วิชาการสอบบัญชี 2
5. วิชากฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
6. วิชากฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2
7. วิชาการสอบบัญชีที�ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์



7/11/10

6

ขั�นตอนที� ขั�นตอนที� 33 การขึ�นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตการขึ�นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เมื�อได้รับหนังสือแจ้งสอบผ่าน 7 รายวิชาจากสภาวิชาชีพบัญชี ให้ยื�นคําขอ       
ขึ�นทะเบียนเป็น ผู้สอบบัญชีฯ

เส้นทางของการเป็น เส้นทางของการเป็น TATA

ขั�นตอนที� 1 ขั�นตอนการขึ�นทะเบียนฝึกหัดงาน

ขั�นตอนที�  2 ขั�นตอนการทดสอบความรู้

ขั�นตอนที� 3 การขึ�นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษี
อากร

โดยสรุปคือ
1. TA ไม่ต้องเก็บชั�วโมงแบบ CPA ที�ต้องทํางาน 3 ปีและ 3พัน ชม.
2. สอบผ่านแค่ บัญชี1, สอบบัญชี1, กฏหมาย ก็ขึ�นทะเบียนได้เลย
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ความแตกต่างระหว่าง ความแตกต่างระหว่าง TA TA และ และ CPACPA

 การขึ�นทะเบียน

TATA
 ได้รับการขึ�นทะเบียนจาก “กรมสรรพากร”

CPACPA
 ได้รับการขึ�นทะเบียนจาก “สภาวิชาชีพบัญชี”

ความแตกต่างระหว่าง ความแตกต่างระหว่าง TA TA และ และ CPACPA ((ต่อต่อ))
 สิทธิในการปฏิบัติงาน

TATA
 สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เฉพาะ “ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ที�มีลักษณะ

 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
 สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
 รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

CPACPA
 สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชี บริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ทุกประเภท

ความแตกต่างระหว่าง ความแตกต่างระหว่าง TA TA และ และ CPACPA ((ต่อต่อ))

 เงื�อนไขการอบรมหลังจากได้รับใบอนุญาต
TATA
 ต้องอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั�วโมง : 1 ปี โดย

 ด้านภาษีอากร 9 ชั�วโมง
 ด้านการบัญชี 3 ชั�วโมง

CPACPA
 ต้องอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั�วโมง : 1 ปี
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1. มคีวามเชี�ยวชาญในวิชาชีพ
2. เป็นผู้ได้รับการยอมรับและเชื�อถือในความรู้  ความสามารถ
3. ผลตอบแทนที�ได้รับ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

วุฒิการศึกษา รายได้ (โดยเฉลี�ย) 
รับราชการ งานเอกชน

ปริญญาตรี 7,500 12,000 – 18,000 
ปริญญาโท 9,040 18,000 – 25,000

แหล่งเงินได้ รายได้ต่อปี
เงินเดือน 15,000 ต่อเดือน 180,000
ค่าเซ็นงบ 30 งบ เฉลี�ยงบละ 10,000 300,000
รวม 480,000
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Website Website ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับ ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับ CPA CPA และ และ TATA

www.fap.or.th สภาวิชาชีพบัญชี
www.rd.go.th กรมสรรพากร
www.dbd.go.th กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
www.nukbunchee.com นักบัญชี ดอทคอม.

การตกแต่งบญัชี (ข้อมูลสมมุติจากเหตุการณ์จริง) 
กรณี บริษัท ปิคนิค คอรป์อเรช ั �น จํากดั (มหาชน)

ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีตัวอย่างการตรวจสอบบัญชี

รายได้ ( ล้านบาท )
รายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 500 
รายได้จากการขายนํ�ามันปิโตรเลียม 300 
รายได้จากงานติดตั�งและบริการ 150 
รายได้ค่าเช่าถังบรรจุก๊าซ 100 

รวมรายได้ 1,050 

ต้นทุน 700 

กําไรขั�นต้น 350 

กําไร ขั�นต้นสูง
ผู้ลงทุน (ผู้ซื�อหุ้น)
เกิดการเข้าใจว่ากิจการ 
มีกําไรดี

หลงัการตรวจสอบบญัชี ก.ล.ต. ให้ปรบัปรงุ ข้อมูลทางบญัชี
การบนัทึก เงินมดัจาํถงัก๊าซ ไม่ถือเป็นรายได้ -->บกัทึกเงินมดัจาํ เป็นหมวด ......

ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีตัวอย่างการตรวจสอบบัญชี

รายได้ ( ล้านบาท )
รายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 400
รายได้จากการขายนํ�ามันปิโตรเลียม 300 
รายได้จากงานติดตั�งและบริการ 150 
รายได้ค่าเช่าถังบรรจุก๊าซ 100 

รวมรายได้ 950 

ต้นทุน 700 

กําไรขั�นต้น 250 

ปรับยอดรายได้ลดลง
จาก 500 --> 400

กําไรลดลง สะท้อนความจริง
ให้ผู้ลงทุน ได้ตัดสินใจแบบถูกต้อง




