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คู่มือสําหรับประชาชน: การยื่นคําขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ทาํ บัญชี ระดับปริ ญญาตรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สงั กัดกระทรวง
1. ชื่อกระบวนงาน: การยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ทําบัญชี ระดับปริญญาตรี
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. วิ ชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ทําบัญชี ระดับปริญญาตรี
15/05/2015 22:50
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ อาคารสภาวิ ชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที ่ 133 ถนนสุขมุ วิ ท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
09:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ อาคารสภาวิ ชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที ่ 133 ถนนสุขมุ วิ ท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110/ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
09:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ผู้ขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ทําบัญชีต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาเช่นเดียวกับวุฒิการศึกษาของผู้ทําบัญชีตามประกาศของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ าซึง่ ออกตามกฎหมายว่าด้ วยการบัญชี
2.ผู้ยื่นคําขอยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ทําบัญชีและเอกสารประกอบ
3.การกรอกข้ อความในคําขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ทําบัญชีด้วยลายมือ หรื อพิมพ์ดีด หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ยื่นคํา
ขอจะต้ องลงลายมือชื่อทุกหน้ า
หมายเหตุ
1)ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่
ต้ องยื่นเพิ่มเติมโดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ ซึง่
เจ้ าหน้ าที่จะไม่พิจารณาคําขอนัน้
2)กรณีที่ผ้ ยู ื่นคําขอยื่นคําขอทางไปรษณีย์ หากตรวจสอบแล้ วพบว่าเอกสารไม่ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชน ผู้ยื่นคําขอยินดีแก้ ไขภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผ้ ยู ื่นคําขอได้ รับหนังสือ/ได้ รับการติดต่อทางโทรศัพท์
หรื อE-mail โดยถือวันไปรษณีย์ต้นทาง/วันที่ธนาคารติดต่อเป็ นสําคัญซึง่ จะถือว่าเป็ นความตกลงที่ผ้ ยู ื่นคําขอได้ ทําไว้
ล่วงหน้ ากับผู้รับคําขอ
3)กรณีผ้ ยู ื่นคําขอไม่ได้ มาส่งเอกสารด้ วยตนเองโดยให้ ผ้ ยู ื่นคําขอแทน ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ แก่ผ้ สู ง่ คําขอเป็ น
ผู้มีอํานาจจัดทําบันทึกสองฝ่ ายในกรณีเอกสารไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคําขอไม่ได้ มอบอํานาจให้ แก่ผ้ สู ง่ คําขอและจากการ
ตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนจะไม่สามารถรับคําขอได้ เนื่องจากผู้สง่ คําขอไม่มีอํานาจลงนามในบันทึกสอง
ฝ่ ายดังกล่าวได้ กรณีดงั กล่าวรวมถึงการนําส่งโดยพนักงานนําส่งเอกสารด้ วย
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่สว่ นทะเบียนและ 10 นาที
สมาชิกสัมพันธ์ ตรวจสอบ
เอกสาร

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สภาวิชาชีพบัญชี (กรณีเอกสาร
ในพระบรม
ครบถ้ วนให้ รับคํา
ราชูปถัมภ์
ขอ กรณีเอกสาร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่สว่ นทะเบียนและ 15 นาที
สมาชิกสัมพันธ์พิจารณา
คุณสมบัติ หากคุณสมบัติ
ผ่านให้ บนั ทึกข้ อมูลเข้ า
ระบบทะเบียนสมาชิก/แจ้ ง
ผลชําระเงิน

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ไม่ครบถ้ วนให้ สง่
เอกสารคืนผู้ยื่นคํา
ขอ)
สภาวิชาชีพบัญชี (1.กรณีการยื่นใน
ในพระบรม
ทุกช่องทางคุณบัติ
ราชูปถัมภ์
ไม่ผา่ นให้ แจ้ งกับผู้
ยื่นคําขอ
2.กรณีชอ่ งทาง
ไปรษณีย์หาก
คุณสมบัติ
ครบถ้ วน ส่วน
ทะเบียนและ
สมาชิกสัมพันธ์สง่
อีเมล์แจ้ งการพิมพ์
ใบเสร็ จรับเงิน
ออนไลน์แก่ผ้ ยู ื่น
คําขอภายใน 5 วัน
ทําการ
กรณียื่นด้ วย
ตนเองคุณสมบัติ
ครบถ้ วนรับ
ใบเสร็ จรับเงิน
ภายใน 15 นาที)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้

4/5

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
บัตรประจําตัว
0
ข้ าราชการหรื อ
2)
พนักงานองค์การ
ของรัฐ
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
3)
บ้ าน
4) ทะเบียนสมรส
กรมการปกครอง 0
ใบสําคัญการ
กรมการปกครอง 0
5)
เปลี่ยนชื่อ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(กรณีไม่ได้ แสดง
บัตรประจําตัว
ประชาชน)

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1
1

ฉบับ
ฉบับ

(ถ้ ามี)
(ถ้ ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อสกุล
รูปถ่ายปั จจุบนั

กรมการปกครอง

0

-

หลักฐาน
การศึกษาใน
ระดับไม่ตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี สาขา
ทางการบัญชี

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(รูปถ่ายปั จจุบนั
ขนาด 1 นิ ้ว)
( ปริ ญญาบัตร
หรื อ หนังสือ
รับรองสําเร็ จ
การศึกษา หรื อ ใบ
แสดงผล
การศึกษาตลอด
หลักสูตร)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมผู้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นผู้ทาํ บัญชี ระดับปริ ญญาตรีปีละ 500 บาท ชําระเงิน
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (1.ตามระดับการขึ้นทะเบี ยน
2.ชํ าระได้เป็ นปี ต่อปี )
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้ องเรี ยน
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ทําบัญชี
19. หมายเหตุ
21/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
พิชชานันท์ โชควิริยพัชร์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

