ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงาน
ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ฉบับที่ 3)
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 3 สั ต ต แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 ประกอบกับข้อ 5 ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่อง กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2)
เรื่อง กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
ลงวัน ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และข้อ 4 ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.98/2544 เรื่ อง
กาหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอ
ออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12
มีน าคม พ.ศ. 2544 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่ง กรมสรรพากรที่ ท.ป.263/2559 เรื่อง กาหนด
คุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออก
ใบแทนใบอนุ ญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กร
วิช าชี พ บั ญ ชี ห รื อ หน่ ว ยงานที่ อ ธิ บดี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการจั ด อบรมแก่ ผู้ สอบบั ญ ชี ภ าษี อ ากร ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเป็น องค์กรวิชาชีพ บัญชีหรือหน่ว ยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัด อบรมแก่ผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กรวิชาชีพ บัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความ
เห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ข้อ 2 องค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะขอเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงาน
ที่อธิบดีให้ความเห็น ชอบในการจัด อบรมแก่ผู้สอบบัญชีภ าษีอากร ต้อ ง มีคุณ สมบัติแ ละดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
/ (1) ...

-2(1) องค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานนั้นต้องมีลักษณะ ดังนี้
(ก) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ข) เป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพเอกชนที่มีฐานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาปรากฏอยู่ในข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุ
ไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (น.ม.3) ใบสาคัญแสดงการ
จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค.4) แล้วแต่กรณี
(ค) เป็ น หน่ ว ยงานสวั ส ดิ ก ารภายในส่ ว นราชการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการ
ดาเนิ น งานเพื่ อเผยแพร่ค วามรู้ แ ละจั ด อบรมสั ม มนาทางด้า นกฎหมายภาษี อากรโดยเฉพาะให้ แ ก่
ข้าราชการและบุคคลทั่วไป
(2) องค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานตาม (1) ต้องยื่นหนังสือต่ออธิบดีผ่านผู้อานวยการ
กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร แสดงความประสงค์เป็นองค์กรวิชาชีพ บัญชีหรือหน่วยงานที่
อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร พร้อมแนบภาพถ่ายหนังสือรับรอง
นิติบุคคล ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (น.ม.3) ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
(ส.ค.4) หรือหลักฐานอื่นที่แสดงฐานะเป็นนิติบุคคลหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพ เอกชน หรือหลักฐาน
แสดงสถานภาพการเป็นหน่วยงานสวัสดิการภายในส่วนราชการ แล้วแต่กรณี โดยหลักฐานดังกล่าวต้อง
ปรากฏวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาด้วย
(3) องค์กรวิชาชีพบัญชี หรือหน่วยงานตาม(2) ต้องขออนุมัติหลักสูตรการจัดอบรมแก่
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่ ออธิบดี ผ่านผู้อานวยการกองมาตรฐานการสอบบัญชี ภาษีอ ากร พร้อ มแนบ
เอกสารดังต่อไปนี้
(ก) รายละเอียดวันเวลาในการเปิดรับสมัคร และระยะเวลาในการจัดอบรม
(ข) ชื่อหลักสูตรพร้อมรายละเอียดของหลักสูตร
(ค) เนื้อหา ขอบเขตวิชา และระยะเวลาในการจัดอบรม ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3
(ง) ชื่อ คุณวุฒิ และประสบการณ์ในการท างานของวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งวิทยากร
ผู้บรรยายดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) กรณีเ ป็น ผู้จ บการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ต้อ งมีป ระสบการณ์ใ นการ
ทางานด้านภาษีอากร หรือด้านบัญชีภาษีอากรไม่น้อยกว่า 5 ปี ภายหลังจบการศึกษา
2) กรณีเ ป็น ผู้จ บการศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท ต้อ งมีป ระสบการณ์ใ นการ
ทางานด้านภาษีอากร หรือด้านบัญชีภาษีอากรไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายหลังจบการศึกษา
3) กรณีเ ป็น ผู้จ บการศึกษาระดับ ปริญ ญาเอก ต้อ งมีป ระสบการณ์ใ นการ
ทางานด้านภาษีอากร หรือด้านบัญชีภาษีอากรไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังจบการศึกษา
ทั้งนี้ ความใน (2) ไม่ใช้บังคับ กับองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อ ธิบ ดีใ ห้ค วาม
เห็น ชอบในการจัด อบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรก่ อนวันที่ประกาศนี้ใช้ บังคับ
/ ข้อ 3 ...

-3ข้อ 3 องค์กรวิชาชีพ บัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัด อบรมแก่ผู้สอบ
บัญชีภาษีอ ากรต้อ งจัด ให้มีหลัก สูต รการอบรมในแต่ล ะปี โดยให้มีเนื้อ หาวิช าครอบคลุมกฎหมาย
ภาษีอากรตามประมวลรัษ ฎากรและกฎหมายภาษีอากรอื่น ที่กรมสรรพากรจัด เก็บ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณ
ของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันและต้ องมีเนื้อหาวิชาตามระยะเวลา
ของแต่ละหลักสูตรที่จัดอบรมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตรในการจัดอบรม
ดัง กล่ าว ต้ องมี เนื้ อหาวิ ชากฎหมายภาษี อ ากรตามประมวลรั ษฎากรและกฎหมายภาษีอ ากรอื่ น ที่
กรมสรรพากรจัดเก็บไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
การจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง หากภายหลังองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้
ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการอบรม
หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรจากที่อธิบดีให้ความเห็นชอบไว้ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือ
การเปลี่ยนแปลงวิทยากรดังกล่าวต่ออธิบดีผ่านผู้อานวยการกองมาตรฐานการสอบบัญชี ภาษีอากรและ
ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดให้มีการอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 4 องค์กรวิชาชีพ บัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัด อบรมแก่ผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรต้องแสดงรายละเอียดของหลักสูตร เนื้อหา ขอบเขตวิชา และระยะเวลาในการจัดอบรม
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการจัดอบรมตามหลักสูตรในข้อ 3 แก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Offline Training)
ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้
(ก) ในการจัด อบรมแต่ละหลักสูต ร ต้องกาหนดให้มีเนื้อหา ขอบเขตวิชาตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 3 โดยให้นับระยะเวลาในการจัดอบรม 1 ชั่วโมงการอบรมเท่ากับ 60 นาที สาหรับ
ระยะเวลาในช่วงพิธีเปิด การอบรม พิธีปิดการอบรมและเวลาพักไม่ให้นับเป็นชั่วโมงการอบรม และหาก
ไม่มีการกาหนดระยะเวลาพักไว้ให้ถือเวลาพักรับประทานอาหารเป็น 1 ชั่วโมง และเวลาพักรับประทาน
อาหารว่างเป็นครั้งละ 15 นาที
(ข) ต้องจัดส่งหลักฐานการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่ออธิบดีผ่านผู้อานวยการ
กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่การอบรมสิ้นสุดลง และจะต้องออก
หนั งสือรับรองการเข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยหนังสือรับรองดังกล่าว
จะต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผู้เสีย ภาษีอากรขององค์กรวิชาชีพ บัญชีหรือ
หน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
2) เลขที่หนั งสือ และวันที่ที่ได้รับความเห็นชอบในการจัด อบรมจากอธิบดี
กรมสรรพากร
3) ชื่อ - ชื่อสกุลของผู้เข้ารับการอบรม และเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีภาษีอากร
4) หลักสูตรที่อบรม
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-45) วัน เวลา และจานวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
6) วันที่ออกหนังสือรับรอง
(2) กรณีการจัด อบรมตามหลั กสู ต รในข้ อ 3 แก่ผู้ สอบบัญชีภาษีอากรผ่ านช่ องทาง
ออนไลน์ (Online Training) ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้
(ก) ในการจัด อบรมแต่ละหลักสูต ร ต้องกาหนดให้มีเนื้อหา ขอบเขตวิชาตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 3 โดยให้นับระยะเวลาในการจัดอบรม 1 ชั่วโมงการอบรมเท่ากับ 60 นาที สาหรับ
ระยะเวลาในช่ว งพิธ ีเ ปิด การอบรม พิธีป ิด การอบรมและเวลาพั ก ไม่ ให้ นั บเป็ นชั่ ว โมงการอบรม
และหากไม่มีการกาหนดระยะเวลาพักไว้ให้ถือเวลาพักรับประทานอาหารเป็น 1 ชั่วโมง และเวลาพัก
รับประทานอาหารว่างเป็นครั้งละ 15 นาที
(ข) กาหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นโปรแกรมในการจัด การอบรมให้แ ก่
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารกับวิทยากรได้แบบ
Real Time และแบบ Chat พร้อมกาหนดรูปแบบ Interactive media for intention ในระหว่างการ
จัดอบรม เพื่อควบคุมให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่เข้ารับการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์กับ
วิทยากรตลอดระยะเวลาการอบรม โดยห้ามมิให้ใช้การบันทึกสื่อการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่า
ด้วยวิธีใด ๆ ย้อนหลัง
(ค) กาหนด Account Admin ให้กรมสรรพากรเพื่อใช้สาหรับการตรวจสอบการ
จัดอบรมแบบ Real Time
(ง) ต้องจัดส่งหลักฐานการลงทะเบียนชื่อ - ชื่อสกุล เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรและหลักฐานการยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งปรากฏใบหน้า
พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เข้ารับการอบรมพร้อมออกหนังสือรับรองการเข้ารับการอบรม
ในแต่ละครั้งให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องมีรายการอย่างน้อยตาม (1) (ข)
ต่ออธิบดีผ่านผู้อานวยการกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่การอบรม
ผ่านช่องทางออนไลน์สิ้นสุดลง
(จ) จั ด ให้ มี คู่ มื อ การใช้ ง านระบบส าหรั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม ซึ่ ง แสดงขั้ น ตอน
วิธีการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการ
ใช้โปรแกรม หรือจากสัญญาณการสื่อสารขัดข้องในระหว่างการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์
ข้อ 5 องค์กรวิชาชีพ บัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัด อบรมแก่ผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรใดเลิกกิจการ หรือถูก นายทะเบีย นขีด ชื่อออกจากทะเบีย นนิติบุคคลหรือพ้นจากการ
เป็นหน่วยงานสวัสดิการภายในส่ว นราชการนั้น แล้วแต่กรณี ให้องค์กรวิชาชีพ บัญชีหรือหน่วยงาน
ดังกล่าวสิ้นสภาพจากการเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรม
แก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นับแต่วันที่เลิกกิจการ หรือถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนนิติบุคคล
หรือพ้นจากการเป็นหน่วยงานสวัสดิการภายในส่วนราชการนั้น แล้วแต่กรณี
/ ข้อ 6 ...

-5ข้อ 6 องค์กรวิชาชีพ บัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัด อบรมแก่ผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรใดขาดคุณ สมบัติ ฝุาฝื น หรือละเลยไม่ปฏิบัติ ต ามข้อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดในประกาศนี้ อธิบดีอาจพิจารณาสั่งเพิกถอนการเป็นองค์กรวิชาชีพ บัญชีหรือ
หน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษี อากรก็ได้
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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