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“นักบัญชี ” ถือเป็ นอาชี พหนึง ทีต้ องอาศัยความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง และรํ าเรี ยนมาโดยตรง
ทํางานในสายงานบัญชี จนมีประสบการณ์ มาก
พอสมควร ผ่านความรับผิดชอบเป็ นสมุห์บญ
ั ชี หรื อ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี มาก่ อน จึงจะได้ รับการยอมรับให้
เป็ น “นักบัญชี ”

สําหรับนักบัญชี อย่ างน้อย ๆ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชี พ 1 ใบ เพือขึนทะเบียนเป็ น :
1. ผู้ทาํ บัญชี
2. ผู้สอบบัญชี รบั อนุญาต (CPA)
3. ผู้สอบภาษีอากร (Tax Auditor)

การสอบบัญชี คืออะไร
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) เป็ นอีกอาชีพ
หนึ งในวิ ช าชี พ บั ญ ชี เป็ นผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ตาม
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และสภาวิชาชีพบัญชีเป็ นผู้ กํากับดูแล
ออกข้อบังคับ วางหลักเกณฑ์ ต่างๆเพือควบคุมผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร (TA)
หมายถึง ผูท้ ขอขึ
ี นทะเบียนและได้รบั ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ เป็ น
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ของห้ า ง
หุ้นส่ วนจดทะเบียนทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทย

เส้ นทางของการเป็ น CPA
ขันตอนที 1 ขันตอนการขึนทะเบียนฝึ กหัดงาน

ขันตอนที 2 ขันตอนการทดสอบความรู้
ขันตอนที 3 การขึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต
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การฝึ กหัดงาน
 เมือฝึ กหัดงาน ครบ 3 ปี และได้ จาํ นวนชัวโมงฝึ กหัดงาน ไม่ น้อยกว่ า

3,000 ชัวโมง
 ให้ แจ้ งต่อ สภาวิชาชีพบัญชี เพือปิ ดการฝึ กหัดงาน

คุณวุฒกิ ารศึกษาของผู้ ขอขึนทะเบียนเป็ น CPA
1. สํ าเร็ จการศึกษาไม่ ตากว่
ํ า ป.ตรี ทางการบัญชี
2. ต้องเคยศึกษาและสอบผ่าน 8 รายวิชา
บัญชีชั นต้น
บัญชีชั นกลาง 1
บัญชีชั นกลาง 2
บัญชีชั นสู ง 1
บัญชีชั นสู ง 2
บัญชี ตน้ ทุน
การสอบบัญชี
การภาษีอากร

ขันตอนที 2 ขันตอนการทดสอบความรู้
การทดสอบแบ่งเป็ น 7 วิชา คือ
1. วิชาการบัญชี 1
2. วิชาการบัญชี 2
3. วิชาการสอบบัญชี 1
4. วิชาการสอบบัญชี 2
5. วิชากฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
6. วิชากฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2
7. วิชาการสอบบัญชีทประมวลผลโดยคอมพิ
ี
วเตอร์
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ขันตอนที 3 การขึนทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชี รบั อนุญาต
เมือได้รบั หนังสือแจ้งสอบผ่าน 7 รายวิชาจากสภาวิชาชีพบัญชี ให้ ยนคํ
ื าขอ
ขึนทะเบียนเป็ น ผูส้ อบบัญชีฯ

เส้ นทางของการเป็ น TA
ขันตอนที 1 ขันตอนการขึนทะเบียนฝึ กหัดงาน

ขันตอนที 2 ขันตอนการทดสอบความรู้
ขันตอนที 3 การขึนทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีภาษี
อากร

โดยสรุปคือ
1. TA ไม่ ต้องเก็บชัวโมงแบบ CPA ทีต้องทํางาน 3 ปี และ 3พัน ชม.
2. สอบผ่านแค่ บัญชี1, สอบบัญชี1, กฏหมาย ก็ขนทะเบี
ึ
ยนได้ เลย
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ความแตกต่ างระหว่าง TA และ CPA
 การขึนทะเบียน

TA
 ได้รบ
ั การขึนทะเบียนจาก “กรมสรรพากร”
CPA
 ได้รบ
ั การขึนทะเบียนจาก “สภาวิชาชีพบัญชี”

ความแตกต่ างระหว่าง TA และ CPA (ต่ อ)
 สิทธิในการปฏิบัติงาน
TA
 สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เฉพาะ “ห้ างหุน
้ ส่ วนนิติบุคคล” ทีมีลักษณะ




ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้ านบาท
สิ นทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้ านบาท
รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้ านบาท

CPA
 สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชี บริษัท และห้างหุ้นส่ วนนิตบ
ิ คุ คลได้ ทุกประเภท

ความแตกต่ างระหว่าง TA และ CPA (ต่ อ)
 เงือนไขการอบรมหลังจากได้ รับใบอนุญาต

TA
 ต้ องอบรมไม่น้ อยกว่า 12 ชัวโมง : 1 ปี โดย



ด้านภาษีอากร 9 ชัวโมง
ด้านการบัญชี 3 ชัวโมง

CPA
 ต้ องอบรมไม่น้ อยกว่า 12 ชัวโมง : 1 ปี
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โอกาสความก้าวหน้ าในอาชีพ
1. มีความเชียวชาญในวิชาชีพ
2. เป็ นผูไ้ ด้รบั การยอมรับและเชือถือในความรู้ ความสามารถ
3. ผลตอบแทนทีได้รบั

วุฒกิ ารศึกษา รายได้ (โดยเฉลีย)
รับราชการ

งานเอกชน

ปริญญาตรี

7,500

12,000 – 18,000

ปริญญาโท

9,040

18,000 – 25,000

แหล่งเงินได้
เงินเดือน
ค่ าเซ็นงบ
รวม

รายได้ตอ่ ปี
15,000 ต่อเดือน
30 งบ เฉลียงบละ 10,000

180,000
300,000
480,000
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Website ข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับ CPA และ TA
 www.fap.or.th

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

ตัวอย่ างการตรวจสอบบัญชี
การตกแต่งบัญชี (ข้อมูลสมมุตจิ ากเหตุการณ์จริง)
กรณี บริษทั ปิ คนิ ค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
รายได้
( ล้านบาท )
รายได้จากการขายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
500
รายได้จากการขายนํามันปิ โตรเลียม
300
รายได้จากงานติดตังและบริ การ
150
รายได้ค่ าเช่ าถังบรรจุกา๊ ซ
100
รวมรายได้
1,050
ต้นทุน

700

กําไรขันต้น

350

กําไร ขันต้นสูง
ผูล้ งทุน (ผูซ้ อหุ
ื น้ )
เกิดการเข้าใจว่ากิ จการ
มีกาํ ไรดี

ตัวอย่ างการตรวจสอบบัญชี
หลังการตรวจสอบบัญชี ก.ล.ต. ให้ปรับปรุง ข้อมูลทางบัญชี
การบันทึก เงินมัดจําถังก๊าซ ไม่ถอื เป็ นรายได้ -->บักทึกเงินมัดจํา เป็ นหมวด ......
รายได้
( ล้านบาท )
ปรั บยอดรายได้ลดลง
รายได้จากการขายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
400 จาก 500 --> 400
รายได้จากการขายนํามันปิ โตรเลียม
300
รายได้จากงานติดตังและบริ การ
150
รายได้ค่ าเช่ าถังบรรจุกา๊ ซ
100
รวมรายได้
950
ต้นทุน
กําไรขันต้น

700
กําไรลดลง สะท้อนความจริ ง
ให้ ผลู้ งทุน ได้ตดั สิ น ใจแบบถูกต้อง

250
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