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การบัญชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะการนาํรายการหรือเหตุการณ์ที�เกี�ยวกบั
การเงินมาจดบนัทึก และจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่พร้อมทั(งสรุปผลในรูปจาํนวนเงิน 
ตลอดจนการวิเคราะห์ความหมายจากผลนี(  และจดัทาํงบการเงินเพื�อใหข้อ้มูล
ทางการบญัชีซึ� งเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน
สรุปการบัญชี
1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล

1.1 การเลือกรายการที�เกี�ยวขอ้งจากเหตุการณ์ของเศรษฐกิจ
1.2 การวดัมูลค่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจใหอ้ยูใ่นรูปของตวัเงิน1.2 การวดัมูลค่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจใหอ้ยูใ่นรูปของตวัเงิน
1.3 การบนัทึกขอ้มูล

2. การจัดจําแนก และสรุปข้อมูล
2.1 การจดัจาํแนกประเภทของขอ้มูลทางการบญัชีใหเ้ป็นหมวดหมู่
2.2 การสรุปขอ้มูลในรูปของงบการเงิน
2.3 การตีความ ซึ� งเกี�ยวกบัความหมาย ประโยชน์ และขอ้จาํกดัของงบการเงิน

การบญัชีจึงเป็นประโยชน์ในดา้นการวิเคราะห์ การวางแผน และการแปลความ
ขอ้มูลทางการบญัชีเพื�อช่วยผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ
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ประโยชนข์องขอ้มูลทางการบญัชี

ขอ้มูลทางการบญัชีที�กิจการไดจ้ดัทาํขึ(นมีประโยชน์ดงันี(
ประโยชน์ภายในกจิการ ผู้บริหารกจิการ  และ เจ้าของกจิการ

1.1  เพื7อให้ทราบผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกจิการ 
1.2  เพื7อช่วยในการบริหารงานเป็นข้อมูลในการวางแผน ควบคุม1.2  เพื7อช่วยในการบริหารงานเป็นข้อมูลในการวางแผน ควบคุม

              และตัดสินใจ
ประโยชน์ภายนอกกจิการ ภาครัฐ และ บุคคลทั7วไป

2.1  เพื7อบุคคลภายนอกได้ใช้ข้อมูลของกจิการในการตัดสินใจ
2.2  เพื7อเป็นข้อมูลในการเสียภาษีอากร



    1.   ยุคก่อนระบบบัญชีคู่   (ก่อนคริสตศักราช 3,000 ปี – ศตวรรษที7 13)
    2.   ยุคระบบบัญชีคู่  (ปลายศตวรรษที7 13-18)
    3.   ยุคปัจจุบัน  (ศตวรรษที7 19-ปัจจุบัน)

 ประวตัิและววิฒันาการของการบญัชี

    3.   ยุคปัจจุบัน  (ศตวรรษที7 19-ปัจจุบัน)



จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ที7มีการค้นพบ การบันทึกทางการ
บัญชีมีมาช้านาน ประมาณ 5,000 ปี เป็นต้นมา ในสมัยอียิปต์ บาบิโลเนีย 
กรีก โรมัน และยุโรป ววิฒันาการของการบัญชีเริ7มจากบันทึกทรัพย์สินใน

ยคุก่อนระบบบญัชีคู่

กรีก โรมัน และยุโรป ววิฒันาการของการบัญชีเริ7มจากบันทึกทรัพย์สินใน
ท้องพระคลังแล้วทํารายงานส่งให้พระมหากษัตริย์ต่อมาจึงมีการบันทึก
รายได้ รายจ่าย ต้นทุน หนี+สิน โดยมุ่งที7จะรักษาทรัพย์สิน แต่ยังไม่มีการ
หาผลการดําเนินงาน



ยคุระบบบญัชีคู่ 

ค.ศ. 1494 ลูกา ปาชิโอล ี(Luca Pacioli) ชาวอติาล ีเขียน
หนังสือชื7อ “Summa de Arithmetica Geometria 

Proportioniet Proportionalita” เป็นหนังสือทางคณติศาสตร์ 
แต่ได้กล่าวถึงบัญชีที7ใช้กนัอยู่ในอติาลใีนขณะนั+น โดยมีการบันทกึตามแต่ได้กล่าวถึงบัญชีที7ใช้กนัอยู่ในอติาลใีนขณะนั+น โดยมีการบันทกึตาม
หลกัการของระบบบัญชีคู่ กล่าวคอื รายการทางการเงินที7เกดิขึ+นมีการ
บันทกึในด้านเดบิต และเครดิตโดยจํานวนเงิน ด้านเดบิตต้องเท่ากบัด้าน
เครดิต

ลูกา ปาชิโอล ีได้รับยกย่อมเป็นบิดาแห่งวชิาการบัญชี



ยคุปัจจุบนั
เป็นผลจากการปฏิวตัิอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจกัรและ
สหรัฐอเมริกาในศตวรรษที� 19 และตน้ศตวรรษที� 20 และการขยายตวั              
ทางเศรษฐกิจที�ซบัซอ้นมากนี(ทาํใหเ้กิดการพฒันาทางบญัชีมากขึ(น                     
ทั(งนี( กิจการยงัคงใชร้ะบบบญัชีคู่มีการวดัผลการดาํเนินงานและจดัทาํทั(งนี( กิจการยงัคงใชร้ะบบบญัชีคู่มีการวดัผลการดาํเนินงานและจดัทาํ
งบการเงินเป็นงวดๆ (Periodicity) บนัทึกบญัชีแยกกิจการเป็น
หน่วยงานอิสระทางการบญัชี (Accounting Entity) แยกจากผูเ้ป็น
เจา้ของ



รูปแบบการบญัชี

1. การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )

การจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานที�ยอมรับกนัโดยทั�วไป ไดแ้ก่ การ
บนัทึกบญัชีทรัพยส์ิน หนี( สิน ทุน รายได ้ค่าใชจ้่าย

2. การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 2. การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 

การนาํขอ้มูลจากบญัชีการเงิน บญัชีตน้ทุน และการจดัทาํ
งบประมาณมาใชใ้นการตดัสินใจเพื�อการบริหาร วิเคราะห์เปรียบเทียบ

3. การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) 

การปรับปรุงบญัชีการเงินใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประมวล
รัษฎากร เพื�อคาํนวณภาษีเงินได้



ขอบเขตของวชิาชีพบญัชี

1.   แบ่งตามลกัษณะการใหบ้ริการ (พระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
มาตรา 4) แบ่งได ้6 ดา้น ไดแ้ก่

1.1   วิชาชีพในดา้นการทาํบญัชี

1.2   วิชาชีพในดา้นการสอบบญัชี1.2   วิชาชีพในดา้นการสอบบญัชี

1.3   วิชาชีพ ในดา้นการบญัชีบริหาร

1.4   วิชาชีพในดา้นการวางระบบบญัชี

1.5   วิชาชีพ ในดา้นการบญัชีภาษีอากร

1.6   วิชาชีพ ในดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี



ขอบเขตของวชิาชีพบญัชี (ต่อ)

2.   แบ่งตามลกัษณะขององคก์รที�นกัวิชาชีพบญัชีไปปฏิบตัิงานให้

2.1   การบญัชีส่วนบุคคล (Private Accounting) 

2.2   การบญัชีสาธารณะ (Public Accounting)2.2   การบญัชีสาธารณะ (Public Accounting)

2.3   การบญัชีราชการ (Government Accounting) 

2.4   การบญัชีเพื�อการศึกษา (Accounting Education)



ระดบัของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีอาจแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ

1.   เสมียนบญัชี (Accounting Clerk) ทาํหนา้ที�จดบนัทึก
รายการซึ�งเป็นงานประจาํวนัที�ทาํซํ( าๆ กนั โดยมีเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
ช่วยในการทาํงานช่วยในการทาํงาน

2.   นกัวิชาชีพบญัชี (Professional Accounting) 



สถาบนัที�เกี�ยวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี

1.   สภาวิชาชีพบญัชี (Federation of Accounting 
Professions)

2.   กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
3.   สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพยแ์ละตลาด3.   สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
4.   ธนาคารแห่งประเทศไทย
5.   กรมสรรพากร



สถาบนัที�เกี�ยวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี (ต่อ)

6.   สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Institute of Internal 
Auditors of Thailand)

7.   สมาคมผูส้อบบญัชีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American 
Institute of Certified Public Accountant หรือ AICPA)

8.   สหพนัธ์นกับญัชีระหวา่งประเทศ (International Federation of 8.   สหพนัธ์นกับญัชีระหวา่งประเทศ (International Federation of 
Accountants หรือ IFAC)

9.   คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ 
(International Accounting Standards Committee หรือ IASC) 
ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 องคก์รนี(ไดม้ีการปรับโครงสร้างใหม่และไดเ้ปลี�ยนชื�อ
เป็น International  Accounting Standard Board หรือ  IASB 



ความรับผดิชอบของนกับญัชี

พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 ไดก้าํหนดหนา้ที�ความรับผดิชอบของ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งในการจดัทาํบญัชีของธุรกิจไวด้งันี(

1.   ผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชี

2.   ผูท้าํบญัชี2.   ผูท้าํบญัชี



ผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชี

ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจตามประเภทของกิจการต่อไปนี(
1.1   หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน
1.2   บริษทัจาํกดั
1.3   บริษทัมหาชน จาํกดั1.3   บริษทัมหาชน จาํกดั
1.4   นิติบุคคลที�ตั(งขึ(นตามกฎหมายต่างประเทศที�ประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย
1.5   กิจการร่วมคา้ ตามประมวลรัษฎากร
1.6   สถานที�ประกอบธุรกิจเป็นประจาํ
1.7   บุคคลธรรมดา ตามที�รัฐมนตรีประกาศ



หนา้ที�ของผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชี
1.   จดัใหม้ีการทาํบญัชีสาํหรับการประกอบธุรกิจของตน
2.   ควบคุมดูแล “ผูท้าํบญัชี” ใหจ้ดัทาํบญัชีใหต้รงต่อความเป็นจริง

ถูกตอ้ง
3.   จดัใหม้ี “ผูท้าํบญัชี” ซึ�งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตามที�อธิบดีกาํหนด

ส่งมอบเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีใหแ้ก่ผูท้าํบญัชีให้
3.   จดัใหม้ี ผูท้าํบญัชี  ซึ�งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตามที�อธิบดีกาํหนด
4.   ส่งมอบเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีใหแ้ก่ผูท้าํบญัชีให้

ถูกตอ้งครบถว้น 
5.   เริ�มทาํบญัชีตามวนัที�กาํหนด 
6.   จดัทาํบญัชีและลงรายการในบญัชีจากเอกสารประกอบการ

ลงบญัชี 
7.   ปิดบญัชีตามระยะเวลาที�กาํหนด 



หนา้ที�ของผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชี (ต่อ)
8.   จดัทาํงบการเงินตามรายการยอ่ และจดัส่งงบการเงินภายในเวลาที�กาํหนด

9.   งบการเงินตอ้งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เวน้แต่งบการเงินของ
หา้งฯ ที�มีทุนหรือสินทรัพยห์รือรายไดไ้ม่เกินที�กาํหนดในกฎกระทรวง

10. บญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีตอ้งจดัเกบ็ไว ้ณ สถานประกอบการ

11. บญัชีและเอกสารการประกอบการลงบญัชี ตอ้งเกบ็รักษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบั11. บญัชีและเอกสารการประกอบการลงบญัชี ตอ้งเกบ็รักษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบั
แต่วนัปิดบญัชี

12. บญัชีและเอกสารสูญหายเสียหายตอ้งแจง้

13. นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมคา้ บุคคลธรรมดาตามประเภทที�กาํหนดให้
ทาํบญัชี เมื�อเลิกกิจการตอ้งส่งมอบบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชี ภายใน 90 วนั 
นบัแต่วนัเลิกประกอบธุรกิจ



ผูท้าํบญัชี
หมายถึง ผูร้ับผิดชอบในการทาํบญัชีของ “ผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชี” ไม่วา่จะกระทาํในฐานะ

ลกูจา้งของผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชีหรือไม่กต็าม ไดแ้ก่ 
     2.1   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หวัหนา้แผนกบญัชี ผูด้าํรงตาํแหน่งที�เรียกชื�ออยา่ง

อื�นที�มีหนา้ที�รับผดิชอบ เช่นเดียวกบัผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว กรณีที�เป็นพนกังานของผูม้ี
หนา้ที�จดัทาํบญัชี
2.2    หวัหนา้สาํนกังาน กรณีที�เป็นสาํนกังานบริการรับทาํบญัชี ที�มิไดจ้ดัตั(งในรูปคณะ2.2    หวัหนา้สาํนกังาน กรณีที�เป็นสาํนกังานบริการรับทาํบญัชี ที�มิไดจ้ดัตั(งในรูปคณะ
บุคคล

     2.3   ผูเ้ป็นหุน้ส่วนซึ� งรับผิดชอบในการใหบ้ริการทาํบญัชี  กรณีที�เป็นสาํนกังานบริการ
รับทาํบญัชีที�จดัตั(งในรูปคณะบุคคล
2.4    กรรมการหรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนซึ� งรับผดิชอบในการใหบ้ริการรับทาํบญัชี กรณีที�เป็น
สาํนกังานบริการรับทาํบญัชีที�จดทะเบียนจดัตั(งเป็นนิติบุคคล
2.5   บุคคลธรรมดา กรณีที�เป็นผูร้ับจา้งทาํบญัชีอิสระ



ผูท้าํบญัชี (ต่อ)
   2.6   ผูช้่วยทาํบญัชีตามที�กาํหนดในขอ้ 7 (3) ซึ�งกค็ือ ผูท้าํบญัชีที�รับทาํ

บญัชีของผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชีปีละเกินกวา่ 100 ราย ตอ้งจดัใหม้ีผูช้่วย
ผูท้าํบญัชีซึ�งทีคุณวฒุิเช่นเดียวกบัผูท้าํบญัชีอยา่งนอ้ย 1 คน ในทุกๆ 100 
ราย ที�เกิน 100 รายแรก เศษของ 100 ราย ถา้เกินกวา่ 50 ใหน้บัเป็น 100 
การนบัจาํนวนของผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชีไม่ใหร้วมถึงผูม้ีหนา้ที�จดัทาํ
ราย ที�เกิน 100 รายแรก เศษของ 100 ราย ถา้เกินกวา่ 50 ใหน้บัเป็น 100 
การนบัจาํนวนของผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชีไม่ใหร้วมถึงผูม้ีหนา้ที�จดัทาํ
บญัชีที�ไม่ไดท้าํการคา้ขายหรือประกอบการงานแลว้ หรือที�ยงัไม่ไดเ้ริ�ม
การคา้ขายหรือประกอบการงาน

2.7   บุคคลอื�นนอกจากที�ระบุตาม 1 2 3 4 5 และ 6 ซึ�งมีหนา้ที�
รับผดิชอบในการทาํบญัชีของผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชี



คุณสมบตัิของผูท้าํบญัชี

1.   มีภูมิลาํเนาหรือถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร

2.   มีความรู้ภาษาไทยเพยีงพอที�จะทาํหนา้ที�เป็นผูท้าํบญัชีไดห้รือทาํบญัชี
เป็นภาษาไทยได้

3.   ไม่เคยตอ้งโทษโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก3.   ไม่เคยตอ้งโทษโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก



คุณสมบตัิของผูท้าํบญัชี (ต่อ)
4. มีคุณวฒุิการศึกษา แบ่งตามเกณฑ ์ทุนจดทะเบียนได ้3 กลุ่มดงันี(

กลุ่มที� 1
หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนและบริษทัจาํกดั ที�จดัตั(งขึ(นตามกฎหมายไทย 

ณ วนัปิดบญัชีในรอบปีที�ผา่นมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท และณ วนัปิดบญัชีในรอบปีที�ผา่นมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท และ
สินทรัพยร์วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และรายไดร้วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท

ทาํบญัชี  ตอ้งมีคุณวฒุิการศึกษาไม่ตํ�ากวา่อนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั(นสูง (ปวส.) ทางการบญัชี หรือเทียบเท่าจากสภาบนั
การศึกษาซึ�ง กระทรวงศึกษาธิการหรือสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน (ก.พ) เทียบใหไ้ม่ตํ�ากวา่อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั(นสูง 
(ปวส.) ทางการบญัชี



กลุ่มที� 2
2.1    หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนและบริษทัจาํกดัที�มีทุนจดทะเบียน

สินทรัพยร์วม รายไดร้วม รายการใดรายการหนึ�งเกินกวา่ที�กาํหนดในกลุ่ม 1
2.2   บริษทัมหาชน จาํกดัที�จดัตั(งขึ(นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที�ตั(งขึ(น

ตามกฎหมายต่างประเทศที�ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมคา้ตาม
ประมวลรัษฎากร

2.3   ผูป้ระกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุนหลกัทรัพย ์เครดิตฟองร์ซิเอร์ 2.3   ผูป้ระกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุนหลกัทรัพย ์เครดิตฟองร์ซิเอร์ 
บริษทัประกนัชีวติ บริษทัประกนัวนิาศภยั และผูป้ระกอบการธุรกิจ ซึ� งไดร้ับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุน

ผูท้าํบญัชี  ตอ้งมีคุณวฒุิไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีทางการบญัชีหรือเทียบเท่า
จากสถาบนัการศึกษาซึ� งกระทรวงศึกษาธิการ หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) เทียบวา่ไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีทางการบญัชี



กลุ่มที� 3
3.1   ผูท้าํบญัชีของบุคคลธรรมดาหรือหา้งหุน้ส่วนที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนซึ�ง

รัฐมนตรีประกาศกาํหนดใหเ้ป็นผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชี

3.2   สถานที�ประกอบธุรกิจเป็นประจาํแยกจากสาํนกังานใหญ่

3.3   ในกรณีเป็นผูเ้ริ�มทาํบญัชีในปีแรกของผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชีคุณวฒุิ
การศึกษาของผูท้าํบญัชีใหพ้ิจารณาโดยเกณฑท์ุนจะทะเบียนตามที�กาํหนดไว้
ในกลุ่มที� 1 และกลุ่มที� 2 แลว้แต่กรณีในกลุ่มที� 1 และกลุ่มที� 2 แลว้แต่กรณี

3.4   ในกรณีที�ทุนจดทะเบียน สินทรัพยร์วม รายไดร้วมของผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชี
เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ(นเกินกวา่ที�กาํหนดไวต้ามกลุ่ม 1 ทาํใหผู้ท้าํบญัชีมี
คุณสมบตัิไม่ตรงตามกาํหนดต่อไป ใหผู้ท้าํบญัชีดงักล่าวทาํต่อไปไดเ้พียง 2 
ปี นบัแต่วนัสิ(นรอบปีบญัชีที�เปลี�ยนแปลง



หนา้ที�ของผูท้าํบญัชี

1.   จดัทาํบญัชีเพื�อใหแ้สดงผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินหรือการ
เปลี�ยนแปลงฐานะการเงินของ “ผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชี” ที�เป็นอยูต่าม
ความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบญัชี โดยมีเอกสารที�ตอ้งใช้
ประกอบการลงบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น ประกอบการลงบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น 

2. ลงรายการบญัชีเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศใหม้ี
ภาษาไทยกาํกบัหรือลงรายการเป็นรหสับญัชีใหม้ีคู่มือคาํแปลรหสับญัชี 
ที�เป็นภาษาไทยไว ้

3.   เขียนดว้ยหมึก ดีดพิมพ ์หรือตีพิมพ ์หรือทาํดว้ยวิธีอื�นใดที�เป็นผล
ทาํนองเดียวกนั 



การควบคุมการประกอบวชิาชีพบญัชี
พระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 กาํหนดใหม้ี “สภาวิชาชีพบญัชี” ซึ� งมีฐานะ

เป็นนิติบุคคล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพบญัชี

อาํนาจหนา้ที�ของสภาวิชาชีพบญัชี มีดงันี(

1.   ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวจิยัเกี�ยวกบัวิชาชีพบญัชี

2.   ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จดัสวสัดิการและการ2.   ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จดัสวสัดิการและการ
สงเคราะห์ระหวา่งสมาชิก

3. กาํหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชีและมาตรฐานอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง  กบัวิชาชีพบญัชี

4.   กาํหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี

5.   รับขึ(นทะเบียนการประกอบวชิาชีพ ออกใบอนุญาต พกัใชห้รือ เพิกถอน
ใบอนุญาต ผูป้ระกอบวิชาชีพ



การควบคุมการประกอบวชิาชีพบญัชี (ต่อ)
6.   รับรองปริญญาหรือประกาศนียบตัรในวิชาชีพการบญัชีของสถาบนัการศึกษา

ต่างๆ เพื�อประโยชน์ในการรับสมคัรเป็นสมาชิก

7.   รับรองความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพบญัชี

8.   รับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้าํนาญและการศึกษาต่อเนื�องในดา้นต่างๆ 
ของผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชีของผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชี

9.   ควบคุมความประพฤติ และการดาํเนินงานของสมาชิกอนัเกี�ยวกบัการประกอบ
วชิาชีพบญัชีใหถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพบญัชี และออกคาํสั�งลงโทษผู้
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ

10.   ช่วยเหลือ แนะนาํ เผยแพร่ และใหบ้ริการวิชาการแก่ประชาชน เกี�ยวกบัวชิาชีพ
บญัชี



การควบคุมการประกอบวชิาชีพบญัชี (ต่อ)

11.   ออกขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี

12.   เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี

13.   ใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี�ยวกบันโยบายและปัญหาของ13.   ใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี�ยวกบันโยบายและปัญหาของ
วิชาชีพบญัชี

14.   ดาํเนินการอื�นเพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหนา้ที�ของ
สภาวิชาชีพตามพระราชบญัญตัินี(



2.   การควบคุมผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีและตอ้งไดร้ับ
ใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบญัชีดว้ย ทั(งนี( ใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจะไม่มีอาย ุแต่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายปี และอนุญาตจะไม่มีอาย ุแต่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายปี และ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะตอ้งเขา้อบรมการศึกษาต่อเนื�อง 
(continuing professional development : 
CPD) ตามที�กาํหนดดว้ย



จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี

• จรรยาบรรณ คือ หลกัเกี�ยวกบัศีลธรรมเบื(องตน้ที�จะเป็นเครื�องมือกาํกบั
ใหพ้ฤติกรรมของแต่ละบุคคลอยูใ่นขอบเขตที�ควรจะเป็นและอยูใ่น
ระดบัที�ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสงัคม เป็นการสร้างอุปนิสยัอนังดงามที�
จะยดึมั�นในสิ�งที�ถูกตอ้งชอบธรรม (integrity) จะยดึมั�นในสิ�งที�ถูกตอ้งชอบธรรม (integrity) 



ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี หรือผูซ้ึ� งขึ(นทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชีมี
หนา้ที�ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตาม
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี หรือมาตรฐานอื�นใดที�
เกี�ยวขอ้งที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ�งมีจุดเนน้ในเรื�องต่อไปนี(
1.   ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที�ยงธรรม และความซื�อสตัย์1.   ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที�ยงธรรม และความซื�อสตัย์
สุจริต
2.   ความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน
3.   ความรับผดิชอบต่อผูร้ับบริการและการรักษาความลบั
4.   ความรับผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
ที�ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบตัิหนา้ที�ให้



แม่บทการบญัชี
แม่บทการบญัชี (Accounting Framework) หรือ แม่บทการบญัชี

สาํหรับการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน (Framework for the 

preparation and presentation of Financial Statements)
หมายถึง  กรอบหรือแนวคิดพื(นฐานในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน
แก่ผูใ้ช ้             งบการเงินที�เป็นบุคคลภายนอก (สมาคมนกับญัชีและ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 2542 
แก่ผูใ้ช ้             งบการเงินที�เป็นบุคคลภายนอก (สมาคมนกับญัชีและ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 2542 :4)
คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีมีความประสงคจ์ะใชแ้ม่บทการบญัชี
เป็นเกณฑใ์นการปรับปรุง มาตรฐานการบญัชีที�ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และ
พฒันามาตรฐานการบญัชีที�จะใชใ้นอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การบญัชีระหวา่งประเทศ (international accounting standard 
หรือ IAS) เพื�อรายงาน International Financial Report standard 
(IFRS)



วตัถุประสงคข์องแม่บทการบญัชี

1.   เพื�อใชเ้ป็นหลกัการพื(นฐานในกระบวนการจดัทาํงบการเงิน

2.   เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันามาตรฐานการบญัชี

3.   เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํงบการเงิน ในกรณีที�ยงัไม่มีมาตรฐาน
กาํหนดกาํหนด

4.   เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ในส่วนที�เกี�ยวกบั คาํนิยาม การรับรู้และ
กาวดัมูลค่าของรายการที�ปรากฎในงบการเงิน และแนวคิดเกี�ยวกบัทุน
และการรักษาระดบัทุน



ผูใ้ชง้บการเงินและความตอ้งการขอ้มูล

• ผูใ้ชง้บการเงินประกอบดว้ยผูล้งทุน (ในปัจจุบนัและในอนาคต) ลูกจา้ง 
ผูใ้หกู้ ้ผูข้ายสินคา้หรือเจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื�น ลูกคา้ รัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้งและสาธารณชนซึ�งมีความตอ้งการขอ้มูลที�มี
ลกัษณะร่วมกนั ขอ้มูลที�สนองความตอ้งการของผูล้งทุนได ้ความปกติลกัษณะร่วมกนั ขอ้มูลที�สนองความตอ้งการของผูล้งทุนได ้ความปกติ
จะสามารถตอบสอนความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินอื�นๆ ได ้เช่นกนั



ลกัษณะของงบการเงนิ

ให้ข้อมลูที�มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ
วตัถปุระสงค์

ข้อสมมติ

ข้อจาํกดั

เกณฑค์งค้าง การดาํเนินงานต่อเนื�อง

ความสมดลุระหว่างประโยชน์ที�ได้รบักบัต้นทุนที�เสียไป ความสมดลุของลกัษณะเชิงคณุภาพทนัต่อเวลา

แม่บทการบญัชีสาํหรับการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน

ลกัษณะรอง

ลกัษณะเชิงคณุภาพ

ลกัษณะแรก

ถกูต้องและยตุิธรรมหรือถกูต้องตามควร

เข้าใจได้ เกี�ยวข้องกบัการตดัสินใจ เชื�อถือได้

นัยสาํคญั

เปรียบเทียบกนัได้

ตวัแทนอนัเที�ยงธรรม เนื1อหาสาํคญักว่ารปูแบบ ความเป็นกลาง ความระมดัระวงั ความครบถ้วน



รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ

รูปแบบธุรกิจโดยยดึตามรูปแบบการจดัตั(ง แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท

1.   กิจการเจา้ของคนเดียว (Single Proprietorship)

2.   หา้งหุน้ส่วน (Partnership)

2.1   หา้งหุน้ส่วนสามญั (Unlimited Partnership) 2.1   หา้งหุน้ส่วนสามญั (Unlimited Partnership) 

2.2   หา้งหุน้ส่วนจาํกดั (Limited Partnership) 

3.   บริษทัจาํกดั (Company Limited) 

4.   บริษทัจาํกดั มหาชน (Public Company Limited)

5.   กิจการร่วมคา้ (Joint Venture)



รูปแบบธุรกิจโดยยดึตามผลผลิต

แบ่งไดเ้ป็น  3 ประเภท

1.   ธุรกิจบริการ (Service Firms) 

2.   ธุรกิจพาณิชยกรรม หรือ ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ (Merchandising Firms) 

3.   ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ ผลิตสินคา้เพื�อขาย (Manufacturing Firms) 3.   ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ ผลิตสินคา้เพื�อขาย (Manufacturing Firms) 


