
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การรบัรองปรญิญาทางการบญัชขีองสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์หน่วยงานทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.การรับรองปรญิญาตรหีรอืประกาศนียบัตรในวชิาการบัญชขีองสถาบันการศกึษาต่าง ๆ 

เพือ่ประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชกิสามัญ และการพจิารณาคณุสมบัตเิพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 

 

1.1หลักสตูรใหมห่รอืหลักสตูรปรับปรุงทีส่ภามหาวทิยาลัยอนุมัตจิากกอ่นวันที ่28 กมุภาพันธ ์2560 

โดยใชบั้งคับกอ่นปีการศกึษา 2560 

 

1.1.1สภาวชิาชพีบัญชจีะพจิารณารับรองปรญิญาหรอืประกาศนียบัตรในวชิาการบัญชขีองสถาบันการศกึษาต่าง ๆ 

เพือ่ประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชกิสามัญส าหรับหลักสตูรใหมห่รอืหลักสตูรปรับปรุงทีม่ผีลบังคับใชตั้ง้แต่ปีการศกึษา 2555 

เป็นตน้ไป ของสถาบันการศกึษาทีเ่ปิดสอนสาขาวชิาการบัญชใีนระดับปรญิญาตร ี

เฉพาะหลักสตูรทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานการศกึษาระหวา่งประเทศ ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช ี

และมโีครงสรา้งหลักสตูรเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปรญิญาตรี 

 

1.1.2สภาวชิาชพีบัญชจีะพจิารณาคณุสมบัตสิ าหรับผูต้อ้งการประกอบวชิาชพีบัญชดีา้นการสอบบัญชทีีส่ าเร็จการศกึษาตามหลัก

สตูรทีไ่ดร้ับการรับรองปรญิญาหรอืประกาศนียบัตรในวชิาการบัญชทีีไ่ดร้ับการรับรองจากสภาวชิาชพีบัญชแีลว้ และสอบผ่าน 8 

รายวชิา ซึง่แตล่ะรายวชิามหีน่วยกติอย่างนอ้ย 3 หน่วยกติ 

และเป็นการศกึษาและสอบผา่นในระดับอุดมศกึษาจากสถาบันการศกึษาทีส่ภาวชิาชพีบัญชใีหก้ารรับรอง ไดแ้ก ่

 

การบัญชขีัน้ตน้/ชัน้ตน้และการบัญชขีัน้กลาง/ชัน้กลาง 3 รายวชิา 

 

การบัญชขีัน้สงู/ชัน้สงู  2 รายวชิา 

 

การบัญชตีน้ทนุ     1 รายวชิา 

 

การสอบบัญช ี     1 รายวชิา 

 

การภาษีอากร      1 รายวชิา 

 

รวม            8 รายวชิา 

 

1.2 หลักสตูรใหมห่รอืหลักสตูรปรับปรุงทีส่ภามหาวทิยาลัยอนุมัตหิลังวันที ่28 กมุภาพันธ ์2560 โดยใชบั้งคับตัง้แตปี่การศกึษา 

2560 เป็นตน้ไป 

 

สภาวชิาชพีบัญชจีะพจิารณารับรองปรญิญาหรอืประกาศนียบัตรในวชิาการบัญชขีองสถาบันการศกึษาต่าง ๆ 

เพือ่ประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชกิสามัญ 

และการพจิารณาคณุสมบัตเิพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเฉพาะหลักสตูรทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานการศกึษาระหว่

างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช ีและไดร้ับการรับรองคณุวฒุเิทยีบเทา่ปรญิญาตรจีากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส าหรับผูท้ีส่ าเร็จการศกึษาในต่างประเทศจะตอ้งส าเร็จการศกึษาจากหลักสตูรทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานการศกึษาระหวา่งประเท

ศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช ีและไดร้ับการรับรองคณุวฒุเิทยีบเทา่ปรญิญาตรจีากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศนัน้ ๆ 

 

ทัง้นี้เป็นไปตามประกาศสภาวชิาชพีบัญช ีที ่75/2559 เรือ่ง 

การรับรองปรญิญาหรอืประกาศนียบัตรในวชิาการบัญชขีองสถาบันการศกึษาต่าง ๆ 

เพือ่ประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชกิสามัญ และการพจิารณาคณุสมบัต ิเพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 

(แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่1) 

 

1.2.1การรับรองปรญิญาทีส่งูกวา่ปรญิญาตรขีองสถาบันการศกึษาต่าง ๆ เพือ่ประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชกิสามัญ 



และการพจิารณาคณุสมบัตเิพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 

 

สภาวชิาชพีบัญชจีะพจิารณารับรองปรญิญาทีส่งูกวา่ปรญิญาตรขีองสถาบันการศกึษาต่าง ๆ 

เพือ่ประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชกิสามัญใหเ้ฉพาะผูส้ าเสร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรอีืน่ทีไ่มใ่ชส่าขาวชิาการบัญช ี

และส าเร็จการศกึษาสาขาวชิาการบัญชใีนระดับทีส่งูกวา่ระดับปรญิญาตรทีี ่

สภาวชิาชพีบัญชรีับรองและหลักสตูรทีศ่กึษาตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไข ดังนี้ 

 

- 

เนื้อหาทีต่อ้งศกึษาในหลักสตูรโดยรวมทัง้ระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาทีส่งูกวา่ปรญิญาตรตีอ้งสอดคลอ้งกับมาตรฐานการศกึษา

ระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช ีและ 

 

- เคยศกึษาและสอบผ่านวชิาการบัญชใีนระดับปรญิญาตรหีรอืปรญิญาทีส่งูกวา่ปรญิญาตรเีป็นจ านวนรวมกันไมน่อ้ยกว่า 30 

หน่วยกติ 

 

ทัง้นี้ สภาวชิาชพีบัญชจีะพจิารณาคณุสมบัตขิองผูส้ าเร็จการศกึษาสาขาอืน่ทีไ่มใ่ชส่าขาการบัญชขีองสถาบันการศกึษาต่าง ๆ 

ส าหรับผูต้อ้งการประกอบวชิาชพีบัญชดีา้นการสอบบัญชเีฉพาะผูส้ าเร็จการศกึษาตามวรรคแรกเทา่นัน้ซึง่เป็นไปตามประกาศสภา

วชิาชพีบัญช ีที ่76/2559 เรือ่ง 

ก าหนดหลักเกณฑข์องผูส้ าเร็จการศกึษาสาขาอืน่ทีไ่มใ่ชส่าขาการบัญชขีองสถาบันการศกึษาตา่ง ๆ 

เพือ่ประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชกิสามัญ และการพจิารณาคณุสมบัต ิเพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 

 

1.2.2การรับรองปรญิญาเทคโนโลยบัีณฑติ (การบัญช)ี ของสถาบันการอาชวีศกึษา 

เพือ่ประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชกิวสิามัญ  

 

สภาวชิาชพีบัญชจีะพจิารณารับรองปรญิญาเทคโนโลยบัีณฑติ (การบัญช)ี ของสถาบันการอาชวีศกึษาในประเทศไทย 

เพือ่ประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชกิวสิามัญส าหรับหลักสตูรใหมห่รอืหลักสตูรปรับปรุงทีม่ผีลบังคับใชตั้ง้แตปี่การศกึษา 

2556 เป็นตน้ไป ของสถาบันการอาชวีศกึษาทีเ่ปิดสอนปรญิญาเทคโนโลยบัีณฑติ (การบัญช)ี ในระดับปรญิญาตร ี(ตอ่เนื่อง) 

และไดร้ับการรับรองคณุวุฒเิทยีบเทา่ปรญิญาตรจีากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

และส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา โดยตอ้งเป็นผูท้ีส่ าเร็จการศกึษาตามหลักสตูรดังกลา่วจาะตอ้งสอบผ่าน 6 รายวชิา 

ซึง่แตล่ะรายวชิามหีน่วยกติอย่างนอ้ย 3 หน่วยกติ และเป็นการศกึษาและสอบผา่นในระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 

หรอืระดับปรญิญาตรตีอ่เนื่องจากประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 

ในหลักสตูรเทคโนโลยบัีณฑติ (การบัญช)ี ดังนี้ 

 

การบัญชขีัน้กลาง/ชัน้กลาง 2 รายวชิา  

 

การบัญชขีัน้สงูกลาง/ชัน้สงู 2 รายวชิา 

 

การบัญชตีน้ทนุ         1 รายวชิา 

 

การภาษีอากร          1 รายวชิา 

 

รวม               6 รายวชิา 

 

 การรับรองปรญิญาเทคโนโลยบัีณฑติ (การบัญช)ี ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศสภาวชิาชพีบัญช ีที ่77/2559เรือ่ง 

การรับรองปรญิญาเทคโนโลยบัีณฑติ (การบัญช)ี ของสถาบันการอาชวีศกึษา เพือ่ประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชกิวสิามัญ 

ทัง้นี้ นอกเหนือจากหลักเกณฑข์า้งตน้ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิของคณะกรรมการสภาวชิาชพีบัญช ี

 

หมายเหต ุ

 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาด าเนนิการเมือ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชา



ชนเรยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

อันเป็นเหตใุหส้ภาวชิาชพีบัญชไีมส่ามารถพจิารณาได ้

ในเบือ้งตน้เจา้หนา้ทีจ่ะประสานงานกับผูย้ืน่ค าขอเพือ่รับทราบขอ้บกพร่องของรายการเอกสาร 

หรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์และจัดสง่หนังสอืแจง้อย่างเป็นทางการอกีครัง้ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในหนังสอืดังกล่าว 

มเิชน่นัน้จะถอืว่าผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ ซึง่เจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการตัดจ าหน่ายค าขอนัน้ออกจากขัน้ตอนการพจิารณา 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ/์ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 09:00 - 17:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์(ฝ่ายเลขานุการ) เลขที ่

133 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110/ไปรษณีย ์

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีส่ว่นงานเลขานุการวชิาชพีดา้นอืน่ ๆ 
รับและตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสารการยืน่รับรอง

ปรญิญาทัง้กรณีสถาบันการศกึษาและรายบุคคล 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี สภาวชิาชพีบัญช ี

ในพระบรมราชปูถัมภ ์
 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีส่ว่นงานเลขานุการวชิาชพีดา้นอืน่ ๆ 
รวมรวบขอ้มูลพรอ้มจัดท าเอกสารประกอบการประชมุเสนอคณะ

กรรมการทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

60 วันท าการ สภาวชิาชพีบัญช ี

ในพระบรมราชปูถัมภ ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

เลม่หลกัสูตร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

สภาวชิาชพีบัญช ี
ในพระบรมราชปูถัมภ ์

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์เลขที ่133 ถ.สขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท ์0-2685-2500 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
2) อเีมล tfac@tfac.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์กรอกเนื้อหาและขอบเขตวชิาตาม IES2 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบฟอรม์กรอกเนื้อหาและขอบเขตวชิาตาม IES2 – IES4 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ตารางสรุปรายวชิาทีร่ับผดิชอบผลการเรยีนรูต้าม IES 2 - 4 

(หมายเหต:ุ -)  
4) แบบฟอรม์กรอกเนื้อหาและขอบเขต 8 รายวชิา 

(หมายเหต:ุ -)  
5) มาตรฐานการศกึษาระหวา่งประเทศ ฉบับปรับปรุง (IES 2015) ฉบับที ่2 – 4 

(หมายเหต:ุ -)  
6) ตัวอยา่งรูปแบบการประเมนิผลและวธิกีารสอน-IES2: Initial Professional Development – Technical 

Competence ตัวอย่างรูปแบบการประเมนิผลและวธิกีารสอน 
(หมายเหต:ุ -)  

7) -ตัวอยา่งรูปแบบการประเมนิผลและวธิกีารสอน IES3: Initial Professional Development – Professional Skills 
(หมายเหต:ุ -)  

8) -ตัวอยา่งรูปแบบการประเมนิผลและวธิกีารสอน IES4: Initial Professional Development – Professional 

Values, Ethics, and Attitudes 
(หมายเหต:ุ -)  

9) -ตัวอยา่งรูปแบบการประเมนิผลและวธิกีารสอนความหมายวธิกีารสอนและรูปแบบการประเมนิ 

(หมายเหต:ุ -)  
10) ขัน้ตอนการรับรอง 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่กระบวนงำน: การรับรองปรญิญาทางการบัญชขีองสถาบันการศกึษาต่าง ๆ (N)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์

สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกาศสภาวชิาชพีบัญช ีที ่75/2559 เรือ่ง  

การรับรองปรญิญาหรอืประกาศนียบัตรในวชิาการบัญชขีองสถาบันการศกึษาต่าง ๆ 
เพือ่ประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชกิสามัญ  และการพจิารณาคณุสมบัต ิเพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาต  

(แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่ ๑)  
  

2)พระราชบัญญัตวิชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547  

  
3)ประกาศสภาวชิาชพีบัญช ีที ่76/2559 เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑข์องผูส้ าเร็จการศกึษาสาขาอืน่ทีไ่มใ่ชส่าขาการบัญช ี 

  
4)ประกาศสภาวชิาชพีบัญช ีที ่77/2559 เรือ่ง การรับรองปรญิญาเทคโนโลยบัีณฑติ (การบัญช)ี ของสถาบันการอาชวีศกึษา  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัตวิชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 นาท ี
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 5 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 10 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 1 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การรับรองปรญิญาทางการบัญชขีองสถาบันการศกึษาต่าง ๆ (N) 

1124769 วรรณด ีสว่นงานเลขานุการ 02/09/2562 11:36 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 06/03/2563 


