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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บแจ้ งชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สงั กัดกระทรวง
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้ งชัว่ โมงการพัฒนาความรู้ตอ่ เนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
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] การรับแจ้ งชัว่ โมงการพัฒนาความรู้ ตอ่ เนื่องทางวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 16/05/2015 15:01
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.สถานภาพใบอนุญาตต้ องไม่สิ ้นผล
2.สถานภาพสมาชิกต้ องไม่สิ ้นสุดลง
3.ผู้สอบบัญชีต้องเข้ ารับการฝึ กอบรมหรื อเข้ าร่วมประชุมสัมมนาอย่างน้ อยสิบแปดชัว่ โมงต่อปี เว้ นแต่ผ้ สู อบบัญชีที่
ได้ รับใบอนุญาตเป็ นปี แรก ต้ องมีจํานวนชัว่ โมงเข้ ารับการฝึ กอบรมหรื อเข้ าร่วมประชุมสัมมนาตามสัดส่วนของจํานวน
เดือนที่ได้ รับใบอนุญาตในปี นัน้ โดยไม่นบั เศษของเดือน
4.ดําเนินการยื่นผ่านระบบออนไลน์ตงแต่
ั ้ มกราคม-ธันวาคมของทุกปี
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หมายเหตุ : จํานวนชัว่ โมงการเข้ ารับการฝึ กอบรมหรื อเข้ าร่วมประชุมสัมมนาต้ องมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรื อการ
สอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่สว่ นทะเบียนและ 30 นาที
สมาชิกสัมพันธ์ ตรวจสอบ
การยื่น CPD ของผู้สอบ
บัญชีในช่วงเดือนกันยายน
ถึง พฤศจิกายนของปี เพื่อ
บันทึกข้ อมูลในระบบ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สภาวิชาชีพบัญชี (กรณีผ้ สู อบบัญชี
ในพระบรม
รับอนุญาตยัง
ราชูปถัมภ์
ไม่ได้ ยื่นCPD
เจ้ าหน้ าที่สว่ น
ทะเบียนและ
สมาชิกสัมพันธ์
ส่งอีเมลล์แจ้ ง
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตให้
ดําเนินการ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
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
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน Email: fap@fap.or.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 02-6852500
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
www.fap.or.th
(เลือกบริ การออนไลน์ไปที แ่ จ้งพัฒนาความรู้ ต่อเนื ่อง CPD ผูส้ อบบัญชี /ผูท้ ําบัญชี )
19. หมายเหตุ
17/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
พิชชานันท์ โชควิริยพัชร์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

