
 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชตีา่งประเทศ 

(กรณีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหนว่ยงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล) [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูส้อบบัญชตี่ำงประเทศทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรก ำกับดแูลของหน่วยงำนก ำกับดูแลซึง่เป็นทีย่อมรับในระดับ 

สำกลตำมทีก่ ำหนดในประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที ่สช. 30/2558 เรือ่ง 

กำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบัญชตีำ่งประเทศ ลงวันที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2558 

12.2 ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบัญชทีีส่ำมำรถสอบบัญชแีละลงลำยมอืชือ่เพือ่แสดงควำมเห็นในกำรสอบบัญช ี

ของกจิกำรทีเ่ป็นบรษัิทต่ำงประเทศทีป่ระสงคจ์ะเสนอขำยหุน้หรอืทีไ่ดร้ับอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ตอ่ประชำชนเป็นกำรท่ัวไป 

ในประเทศไทยตอ่เมือ่แสดงใหส้ ำนักงำนเห็นไดว้ำ่สำมำรถท ำกำรสอบบัญชสี ำหรับบรษัิททีม่หีุน้เป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขำยใน 

กระดำนหลัก (main board) ของตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยหรอืกฎเกณฑข์องต่ำงประเทศและ 

มปีระสบกำรณ์กำรสอบบัญชขีองบรษัิทดังกลำ่ว  ทัง้นี้ รำยละเอยีดในกำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบัญชตี่ำงประเทศทีอ่ยูภ่ำยใต ้

กำรก ำกับดแูลของหน่วยงำนก ำกับดแูลซึง่เป็นทีย่อมรับในระดับสำกล เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 7 ของประกำศส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที ่สช. 30/2558 เรือ่ง กำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบัญชตี่ำงประเทศ  

ลงวันที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2558 

12.3 ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรพจิำรณำค ำขอควำมเห็นชอบนับแตวั่นทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้น 

ตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 13 

 

หมำยเหต:ุ  

 

**กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูร้ับค ำขอ 

และผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอ 

ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอ 

และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้  ทัง้ นี้ในกรณีทีไ่ม่ไดม้ำยืน่ค ำขอดว้ยตนเองแตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอ 

แทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็นผูท้ี่ไดร้ับมอบอ ำนำจ 

จำกผูย้ืน่ค ำขอใหเ้ป็นผูล้งนำมในบันทกึควำมบกพร่องดว้ย 

 

** กรณียืน่ค ำขอทำงไปรษณียแ์ละค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น ส ำนักงำนจะม ี

e-mail แจง้รำยกำรเอกสำรทีบ่กพร่องหรอืไมค่รบถว้นพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอและยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิกำร จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำร 

เพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร 10900 โทร. 1207 หรอื 0-2695-

9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ 1. เปิดใหบ้รกิำรทุกวันจันทรถ์งึศกุร ์

ยกเวน้วันหยุดทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพยก์ ำหนด 2. เปิดใหบ้รกิำรถงึ 15.00 น. 
เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 3. ผูย้ืน่ค ำขอ 
อำจนัดหมำยวันและเวลำยืน่ค ำขอกับเจำ้หนำ้ทีข่องส ำนักงำน 
ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วัน เพือ่ทีส่ ำนักงำนจะไดเ้ตรยีมกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอตำมสมควร )  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 



 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 

กรุงเทพมหำนคร 10900 โทร. 1207 หรอื 0-2695-9999 
(หมายเหต:ุ 1. เปิดใหบ้รกิำรทุกวันจันทรถ์งึศกุร ์ยกเวน้วันหยุด 
ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์
ก ำหนด 2. เปิดใหบ้รกิำรถงึ 15.00 น. เพือ่ตรวจสอบ 
ควำมครบถว้นของเอกสำร 3.หำกค ำขอทีส่ง่ทำงไปรษณียไ์ปถงึ 
ทีท่ ำกำรของส ำนักงำนหลังเวลำปิดรับค ำขอ หรอืในวันปิดท ำกำร 

ส ำนักงำนจะถอืวำ่ส ำนักงำนไดร้ับค ำขอในวันท ำกำรถัดไป  ทัง้นี้ 
วันและเวลำทีค่ ำขอไปถงึส ำนักงำนใหย้ดึตำมวันและเวลำที ่
เจำ้หนำ้ทีข่องส ำนักงำนประทับตรำและลงลำยมอืชือ่รับเอกสำร)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 75 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบ 61-1F พรอ้มเอกสำรหลักฐำนตำมขอ้ 15 

2. จนท. ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นตำมรำยกำรทีร่ะบใุนขอ้ 
15 3. กรณีเอกสำรครบใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียม 

โดยน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำนซึง่ส ำนักงำน

จะมหีนังสอืรับแบบ 61-1F เพือ่เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรพจิำรณำ 
อนุญำต 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ฝ่ำยก ำกับบัญชตีลำดทนุ 
(AS) 

 

2) การพจิารณา 

จนท. ตรวจสอบคณุสมบัตขิองผูย้ืน่ค ำขอโดยกำรขอยนืยัน 

คณุสมบัตแิละสถำนะของผูย้ืน่ค ำขอกับหน่วยงำนก ำกับดแูล 
ผูส้อบบัญชตีำ่งประเทศหรอืวธิกีำรอืน่ตำมควำมเหมำะสม 

(หมายเหต:ุ -)  

59 วัน ฝ่ำยก ำกับบัญชตีลำดทนุ 

(AS) 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ำยงำนเสนอผลกำรพจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบต่อผูม้อี ำนำจพจิ

ำรณำตำมล ำดับขัน้เพือ่ลงนำมในหนังสอืแจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน ฝ่ำยก ำกับบัญชตีลำดทนุ 
(AS) 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งโดยผูย้ืน่ค ำขอ) 

กรมกำรกงสลุ 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลหรอืเอกสารการจดัต ัง้คณะ

บคุคลของส านกังานสอบบญัชทีีผู่ย้ ืน่ค าขอสงักดัและบญัชรีายชือ่
ผูถ้อืหุน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทกุหนำ้โดยหัวหนำ้ส ำนักงำน 
สอบบัญชแีละผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันส ำนักงำนสอบบัญช)ี 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูย้ ืน่ค าขอ 

ตามแบบฟอรม์ทีเ่ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงลำยมอืชือ่ผูย้ืน่ค ำขอ) 

- 



 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 
 

แบบประวตัแิละรายละเอยีดของผูย้ ืน่ค าขอและส านกังาน 
สอบบญัชทีีผู่ย้ ืน่ค าขอสงักดั ตามแบบฟอรม์ทีเ่ผยแพรไ่วบ้น 

เว็บไซตข์องส านกังาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงลำยมอืชือ่ผูย้ืน่ค ำขอ ) 

- 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองและยนิยอมของส านกังานสอบบญัช ี(แบบ 61-2F) 

ตามแบบฟอรม์ทีเ่ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ลงลำยมอืชือ่โดยหัวหนำ้ส ำนักงำนสอบบัญชแีละผูม้อี ำนำจลงนำม 

ผกูพันส ำนักงำนสอบบัญช)ี 

- 

6) 

 

ผลการตรวจกระดาษท าการและระบบควบคมุคณุภาพงาน 

สอบบญัช ีซึง่จดัท าโดยหนว่ยงานก ากบัดูแลผูส้อบบญัช ี

ตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งโดยผูย้ืน่ค ำขอ) 

- 

7) 

 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสอบบญัชใีนตา่งประเทศ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งโดยผูย้ืน่ค ำขอ) 

- 

8) 
 

หลกัฐานการขึน้ทะเบยีนกบัหนว่ยงานอสิระทีท่ าหนา้ทีก่ ากบัดูแล 
ผูส้อบบญัชตีา่งประเทศ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งโดยผูย้ืน่ค ำขอ) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของหวัหนา้ส านกังานสอบบญัช ี
ตามแบบฟอรม์ทีเ่ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงลำยมอืชือ่หัวหนำ้ส ำนักงำนสอบบัญช)ี 

- 

10) 
 

งบการเงนิ 3 ปีลา่สุด หรอืบญัชกี าไรขาดทนุ 3 
ปีลา่สุดในกรณีทีส่ านกังานสอบบญัชจีดัต ัง้ในลกัษณะคณะบคุคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งทกุหนำ้โดยหัวหนำ้ 

ส ำนักงำนสอบบัญชแีละผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันส ำนักงำนสอบบัญชแีละ
ประทับตรำส ำนักงำนสอบบัญชทีกุหนำ้) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตเป็นผูส้อบบญัชตีา่งประเทศ 

(กรณีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัใน 
ระดบัสากล) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 บำท 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท ์1207 หรอื 0-2695-9999 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ  เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)  

3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 
(หมายเหต:ุ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(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) แบบฟอรม์ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรยืน่ค ำขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

จัดท ำเพือ่ทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8609 / คูม่อื 9121 

 

13/07/2558 10:18 น.เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้KANJANA MANGKAROTHAI 
13/07/2558 10:18 น.อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้KANJANA MANGKAROTHAI 

29/06/2558 14:31 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC)ธวัชชัย เกยีรตกิวำนกลุ 
29/06/2558 14:18 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)วรำภรณ์ ตันตยิทุธ 

17/06/2558 14:20 น.ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected)KANJANA 
MANGKAROTHAIประเด็นแกไ้ขตำมทีป่ระชมุวันที ่17 ม.ิย. 5821/05/2558 17:49 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. 

(OPDC)ธวัชชยั เกยีรตกิวำนกลุ 

21/05/2558 16:38 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)วรำภรณ์ ตันตยิทุธ 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบัญชตีำ่งประเทศ 

(กรณีอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกับดแูลของหน่วยงำนทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับสำกล) [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

 

 

 

 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที ่สช. 30/2558 เรือ่ง กำรใหค้วำมเห็นชอบ 
ผูส้อบบัญชตีำ่งประเทศ ลงวันที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2558  

  
2)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: มำตรำ 5 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที ่สช. 30/2558 เรือ่ง กำรใหค้วำมเห็นชอบ 

ผูส้อบบัญชตีำ่งประเทศ ขอ้ 9 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 75.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรขอควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบัญชตีำ่งประเทศ 

(กรณีอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกับดแูลของหน่วยงำนทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับสำกล) AS 01/04/2559 10:06 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 09/05/2559 


