1/3

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งรายชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สงั กัดกระทรวง
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้ งรายชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อกํ าหนดสภาวิ ชาชี พบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การายงานและการพิ จารณาการปฏิ บตั ิ งานของผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาต พ.ศ.2556
2) 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] การแจ้ งรายชื่อกิจการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
18/05/2015 09:58
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ www.fap.or.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ให้ ผ้ สู อบบัญชีที่ต้องการแจ้ งรายชื่อกิจการที่ตนจะลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน เข้ าไปที่
www.fap.or.th เลือก &quot;บริ การออนไลน์&quot; หัวข้ อ &quot;ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี&quot; และทําการ
log-in หรื อ
2.ผู้สอบบัญชีที่ต้องการแจ้ งรายชื่อกิจการที่ตนจะลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน เข้ าไปที่
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https://eservice.fap.or.th/fap_registration/index.php เพื่อเข้ าสูร่ ะบบฯ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

-

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้สอบบัญชีที่ต้องการแจ้ ง 5 นาที
รายชื่อกิจการที่ตนจะลง
ลายมือชื่อแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน ให้ ดําเนินการ
แจ้ งรายชื่อผ่านระบบ
1)
ออนไลน์บนเว็บไซต์ ซึง่
สามารถตรวจสอบผลการ
แจ้ งได้ ทนั ทีในหัวข้ อย่อย
"ตรวจสอบการแจ้ งการสอบ
บัญชี"
ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สภาวิชาชีพบัญชี (ผู้ขอสามารถ
ในพระบรม
ดําเนินการด้ วย
ราชูปถัมภ์
ตนเอง)

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สํ าหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
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16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้ องเรี ยน
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่างการแจ้ งรายชื่อของผู้สอบบัญชี
-

19. หมายเหตุ
21/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ศศิพชั ญ์ ธนินปั ญญาพงศ์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

