
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การรบัแจง้ช ัว่โมงการพฒันาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพีของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์หน่วยงานทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.สถานภาพใบอนุญาตตอ้งไม่สิน้ผล 

 

2.สถานภาพสมาชกิตอ้งไม่สิน้สดุลง 

 

3.ผูส้อบบัญชตีอ้งเขา้รับการฝึกอบรมหรอืเขา้ร่วมประชมุสมัมนาอย่างนอ้ยสีส่บิชัว่โมงต่อปี เวน้แต่ผูส้อบบัญชทีี ่

ไดร้ับใบอนุญาตเป็นปีแรกตอ้งมจํีานวนชั่วโมงเขา้รับการฝึกอบรมหรอืเขา้ร่วมประชมุสมัมนาตามสัดสว่นของจํานวนเดอืนทีไ่ดร้ับใ

บอนุญาตในปีนัน้ โดยไมนั่บเศษของเดอืน 

 

4.ดําเนนิการยืน่ผา่นระบบออนไลนต์ัง้แตม่กราคม-ธันวาคมของทุกปี 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php/เว็บไซตแ์ล

ะชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 ปี 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 
ภายหลังผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแจง้จํานวนชัว่โมงการพัฒนาควา

มรูต้อ่เนื่องทางวชิาชพี ระบบจะบันทกึขอ้มลูไว ้

ซึ่ง่ผูส้อบบัญชสีามารถตรวจสอบผลการแจง้ไดทั้นทภีายหลังกา
รกดบันทกึขอ้มลู 

(ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตสามารถดําเนนิการดว้ยตนเองได)้ 
(หมายเหต:ุ -)  

0 นาท ี สภาวชิาชพีบัญช ี
ในพระบรมราชปูถัมภ ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ไมพ่บเอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

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 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(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:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(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) แจง้พัฒนาความรูต้อ่เนื่อง CPD 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

จํานวนชั่วโมงการเขา้รับการฝึกอบรมหรอืเขา้ร่วมประชมุสมัมนาตอ้งมเีนื้อหาเกีย่วกับการบัญชหีรอืการสอบบัญชไีมน่อ้ยกว่าครึง่ห

นึง่ 
 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับแจง้ชั่วโมงการพัฒนาความรูต้่อเนื่องทางวชิาชพีของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต (N)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์

สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ.  วชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547  
  

2)ขอ้บังคับสภาวชิาชพีบัญช ีว่าดว้ย 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารเขา้รับการฝึกอบรมหรอืเขา้ร่วมประชมุสัมมนาของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต พ.ศ. 2559  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พ.ร.บ. วชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 วันทําการ 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 7,951 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 31,730 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 1,243 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: สําเนาคูม่อืประชาชน 31/08/2020 15:50 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 29/09/2563 


