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

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ตอ้งมสีถานะเป็นผูฝึ้กหัดงาน 

 

2.สําเร็จการศกึษาวชิาการบัญชไีมต่ํ่ากว่าระดับปรญิญาตร ีหรอืวุฒอิืน่เทยีบเทา่ปรญิญาตรสีาขาวชิาการบัญชทีี ่

สภาวชิาชพีบัญชรีับรอง และตอ้งสอบผา่นวชิาการบัญชตีามทีค่ณะกรรมการกําหนด ประกอบดว้ย การบัญชขีัน้ตน้ 1, 

การบัญชขีัน้ตน้ 2, การบัญชขีัน้กลาง 1, การบัญชขีัน้กลาง 2 (บังคับ 3ใน 4 รายวชิา) การบัญชขีัน้สงู 1, การบัญชขีัน้สงู2, 

การบัญชตีน้ทนุ, การสอบบัญช,ี การภาษีอากร 

 

3.ผูเ้ขา้รับการทดสอบยืน่คําขอสมัครสอบและเอกสารประกอบ 

 

4.กรอกขอ้ความในคําขอสมัครสอบดว้ยลายมอื หรอืพมิพด์ดี หรอืเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยผูเ้ขา้รับการทดสอบ 

จะตอ้งลงลายมอืชือ่ทุกหนา้วชิาการสอบบัญช ี1 และ วชิาการสอบบัญช ี2 

ผูเ้ขา้รับการทดสอบตอ้งมกีารยืน่รายงานการฝึกหัดงานอย่างนอ้ยหนึง่ปีและหนึง่พันชั่วโมง 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

https://eservice.tfac.or.th/fap_examination/login.php/เว็บไ
ซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 

(หมายเหต:ุ 
(ระยะเวลาการเปิดรับสมัครสอบเป็นไปตามประกาศสภาวชิาชพีบั

ญช ีในแตล่ะครัง้ของกําหนดการทดสอบ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วันทําการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีส่ว่นงานทะเบยีนตรวจสอบความครบถว้น 

ถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะกรณีสมัครสอบครัง้แรก 

หากเคยสมัครสอบแลว้ใหด้ําเนนิการตามขัน้ตอนที ่3))  

3 วันทําการ สภาวชิาชพีบัญช ี

ในพระบรมราชปูถัมภ ์

 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาคณุสมบัตขิองผูส้มัครเขา้รับการทดสอบและแ

จง้ผลการพจิารณาคุณสมบัตใิหผู้ส้มัครสอบเพือ่เลอืกรายวชิา 
และดาวนโ์หลดใบแจง้การชําระเงนิตอ่ไป 

(หมายเหต:ุ (เฉพาะกรณีสมัครสอบครัง้แรก 
หากเคยสมัครสอบแลว้ใหด้ําเนนิการตามขัน้ตอนที ่3))  

2 วันทําการ สภาวชิาชพีบัญช ี

ในพระบรมราชปูถัมภ ์

 

3) - 

ภายหลังทีผู่ส้มัครเขา้ทดสอบเลอืกรายวชิาและชําระเงนิแลว้ 
เจา้หนา้ทีไ่ดร้ับขอ้มลูการชําระเงนิเพือ่ดําเนนิการตรวจสอบขอ้มู

ล จัดทําใบเสร็จรับเงนิและแจง้ผลการดาวนโ์หลดใบเสร็จรับเงนิ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันทําการ สภาวชิาชพีบัญช ี

ในพระบรมราชปูถัมภ ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบส าคญัเปลีย่น ชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5) 

 

ทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หลกัฐานการศกึษาในระดบัไมต่ า่กวา่ปรญิญาตรสีาขาทางการบญั
ช ี

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ปรญิญาบัตรหรอืหนังสอืรับรองสําเร็จการศกึษา) 

- 

7) 

 

หลกัฐานการศกึษาในระดบัไมต่ า่กวา่ปรญิญาตรสีาขาทางการบญั

ช ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใบแสดงผลการศกึษาตลอดหลักสตูร) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) วชิาละ 1,000 

(หมายเหต:ุ -)  
 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 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(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 
 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: สมัครสอบผูส้อบบัญชรีับอนุญาต (N)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์

สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.  วชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ขอ้บังคับสภาวชิาชพีบัญช ี

วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละคณุสมบัตขิองผูส้อบบัญชรีับอนุญาต พ.ศ. 2556 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 เดอืน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 4,800 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 5,000 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 3,000 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: (สําเนาคูม่อืประชาชน) สมัครสอบผูส้อบบัญชรีับอนุญาต (N) 1124627 จติจุฑา 

สว่นงานทดสอบ CPA 30/08/2562 17:56 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 06/03/2563 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


