คู่มือสาหรับประชาชน : คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรและการออกใบอนุญาต
หน่วยงานที่ให้บริการ : กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. คาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่อง กาหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออก
ใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ข้อ 8 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอขึ้น
ทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียนของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนด ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.146/2548
เรื่อง กาหนดคุณสมบัติ การทดสอบการ ขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออก
ใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548
2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน
การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียนของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไข
ทะเบียนของผู้สอบบัญชีภาษีอากรกาหนดให้ผู้ผ่านการทดสอบครบทุกวิชาตามที่อธิบดีกาหนดจะต้องยื่นคาขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ทดสอบ โดยจะต้องมีข้าราชการพลเรือนสามัญระดับชานาญการขึ้นไปหรือข้าราชการอื่น ๆ เทียบเท่าข้าราชการพล
เรือนสามัญระดับชานาญการขึ้นไป หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรรับรองว่า ผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้ตามหนังสือรับรองความ
ประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร รายละเอียดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หมายเหตุ
1. สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหลักฐานที่ต้องนาส่งสาหรับการยื่นคาขอผู้ยื่นคาขอหรือผู้ให้คารับรองจะต้อง
ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ เอกสารหลักฐานข้างต้นผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะต้องจัดส่งไปยัง
กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร มิฉะนั้น
จะถือว่าการยื่นแบบคาขอนี้เป็นโมฆะ โดยกรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมาย
เป็นสาคัญ

2. กรณีผู้ยื่นคาขอได้ยื่นคาขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วและจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง
ปรากฏว่าเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอ
และผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. กรณีผู้ยื่นคาขอได้ยื่นคาขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วและจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์
ปรากฏว่าเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ ผู้รับเอกสาร
ประกอบการพิจารณาจะดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือ
แจ้งความบกพร่อง ผู้รับคาขอจะดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งความบกพร่องครั้งที่ 2 พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอมาทา
บันทึกความบกพร่อง หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือไม่มาทาบันทึกความบกพร่องได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องหรือหนังสือแจ้งความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ขั้นตอนการดาเนินการตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นสุดการยื่นแบบคาขอ และต้องเป็นกรณี
ที่เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
6. ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่จัดทาใบอนุญาตแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
www.rd.go.th/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
(หมายเหตุ: (ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร))
สถานที่ให้บริการ
กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด
24 ชั่วโมง
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 60 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแบบคาขอทางอินเทอร์เน็ต(http://www.rd.go.th>
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > บริการยื่นแบบ>คาขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร(บภ.02)) ชาระ
ค่าธรรมเนียม และส่งเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ
ต่อกรมสรรพากรภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
2) การพิจารณา
ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติตามคาขอ เพื่อเสนอคาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้รับขึ้นทะเบียน
และจัดทาใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
(หมายเหตุ: (การนับระยะเวลา นับแต่วันสิ้นสุดการยื่นแบบ
คาขอและเอกสารครบถ้วนแล้ว))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนออธิบดีลงนามในใบอนุญาตฯ
(หมายเหตุ: (อธิบดีกรมสรรพากร))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี))
2) ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามี)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองมาตรฐานการสอบ
บัญชีภาษีอากร

52 วันทาการ

กองมาตรฐานการสอบ
บัญชีภาษีอากร

7 วันทาการ

กองมาตรฐานการสอบ
บัญชีภาษีอากร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
4) บัตรประจาตัวข้าราชการผู้ให้คารับรองฯ กรณีผู้ให้คารับรอง
เป็นข้าราชการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
5) ใบปริญญาบัตร ตามวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการยื่นคาขอ
เข้ารับการทดสอบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6) ใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
7) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรือ
อนุปริญญากรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
8) ใบรับรองคุณวุฒิจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรณีจบการศึกษา
จากต่างประเทศ หน่วยงานละ 1 ฉบับ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
9) รูปถ่ายปกติหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
ดา โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคาขอ
ขนาด 2 นิ้ว
ฉบับจริง 2 ชุด
สาเนา 0 ชุด
10) หนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
-

-

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
11) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีฯ กรณีผู้ให้คารับรองเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2)

เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

3)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

4)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

