
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรและวทิยากร (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์หน่วยงานทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูจั้ดการอบรมหรอืประชมุสมัมนาทีไ่ดร้ับความเห็นชอบการเป็นผูจั้ดการอบรมหรอืประชมุสมัมนา 

ตอ้งยืน่ขอความเห็นชอบหลักสตูรและวทิยากรโดยเขา้รหัสของผูจ้ัดการอบรมผา่นระบบออนไลน ์

และท ารายการตามระบบก าหนด กอ่นวันทีจั่ดการอบรมหรอืประชมุสมัมนาไมน่อ้ยกวา่ 15 วันท าการ 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

http://www.tfac.or.th/Home/Main/เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออน
ไลน์ 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 17 วันท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ ค าขอความเห็นชอบหลักสตูรและวทิยากร 

พรอ้มหลักฐานประกอบค าขอผ่านระบบออนไลน์ 
 

 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สภาวชิาชพีบัญช ี

ในพระบรมราชปูถัมภ ์

 

2) การพจิารณา 

คณะอนุกรรมการพัฒนาวชิาชพีบัญชพีจิารณาอนุมัตหิลักสตูรแล
ะวทิยากร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 วันท าการ สภาวชิาชพีบัญช ี

ในพระบรมราชปูถัมภ ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูอ้ านวยการลงนามในหนังสอืแจง้ผลการอนุมัตจิ านวนชัว่โมงขอ

งหลักสตูรและวทิยากร 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ สภาวชิาชพีบัญช ี
ในพระบรมราชปูถัมภ ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

เนือ้หาและขอบเขตของวชิาทีจ่ดัการอบรมหรอืประชุมสมัมนา 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรอกรายละเอยีดเนื้อหาในระบบออนไลน)์ 

สภาวชิาชพีบัญช ี

ในพระบรมราชปูถัมภ ์

2) 
 

ระยะเวลาและสถานทีท่ ีใ่ชใ้นการจดัอบรมหรอืประชุมสมัมนาในแต่
ละเนือ้หาวชิา 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรอกรายละเอยีดในระบบออนไลน)์ 

สภาวชิาชพีบัญช ี
ในพระบรมราชปูถัมภ ์

3) 

 

ประวตัขิองวทิยากผูบ้รรยาย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ
(หากเป็นวทิยากรทีส่ภาวชิาชพีบัญชใีหก้ารอนุมัตแิลว้ไมต่อ้งแนบเอกสา

รเพิม่เตมิ) 

4) 

 

หลกัฐานแสดงคณุวุฒกิารศกึษาของวทิยากรซึง่แสดงวา่มเีป็นผูม้ ี

พืน้ฐานความรูใ้นเรือ่งทีจ่ะอบรมหรอืประชุมสมัมนา 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(หากเป็นวทิยากรทีส่ภาวชิาชพีบัญชใีหก้ารอนุมัตแิลว้ไมต่อ้งแนบเอกสา

รเพิม่เตมิ) 

สภาวชิาชพีบัญช ี

ในพระบรมราชปูถัมภ ์

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ด าเนนิการตอ่รหสัหลกัสูตร 
(หมายเหต:ุ (1. 

หลักสตูรทีไ่ดร้ับความเห็นชอบแลว้จะจัดการอบรมหรอืประชมุสมัมนาภาย
ในปีปฏทินิเดยีวกันโดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงเนื้อหาไมต่อ้งช าระคา่ด าเนนิ

การ 

2. กรณีเป็นกระทรวง กรม 
หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชอื่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่ 

และสถาบันการศกึษาภาครัฐไดร้ับการยกเวน้คา่ด าเนนิการ 
))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์เลขที ่133 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท ์0-2685-2500 

(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) ระบบ CPD Online ของผูจ้ัดการการอบรม 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบร ้

อยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 
เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้



เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอห
รอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจจะลงนามบันทกึดังกลา่ว 

และจะมอบส าเนาบันทกึความบกพร่องดังกลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
และผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดังกลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืว่าผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ ซึง่เจา้หนา้ทีจ่ะไมพ่จิารณาค าขอนัน้ 

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรและวทิยากร (์N์)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์

สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ.  วชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547  
  

2)ขอ้บังคับสภาวชิาชพีบัญช ี วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์และวธิกีารเขา้รับการฝึกอบรมหรอืเขา้ร่วมประชมุสมัมนา  
ของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต พ.ศ. 2559  

  

3)ประกาศสภาวชิาชพีบัญช ีที ่86/2560  เรือ่ง   หลักเกณฑก์ารใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจั้ดการอบรมหรอืการประชมุสมัมนา 
หลักสตูร และวทิยากร  

  
4)ประกาศสภาวชิาชพีบัญช ีที ่94/2560  เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร 

ในการพัฒนาความรูต้อ่เนื่องทางวชิาชพีบัญชขีองผูท้ าบัญช ี 

ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ขอ้บังคับสภาวชิาชพีบัญช ีว่าดว้ยหลักเกณฑ ์

และวธิกีารเขา้รับการฝึกอบรมหรอืเขา้ร่วมประชมุสมัมนาของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต พ.ศ. 2559 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 วันท าการ 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 200 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 300 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 100 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรและวทิยากร (์N์) 1123630 เสาวล ี 

สว่นก ากับดูแลหน่วยงานการอบรม 26/08/2562 13:27 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 06/03/2563 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


