
        
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง  การเลื่อนก าหนดเวลาการสะสมผลการทดสอบ การยื่นค าขอแจ้งการเข้ารับการอบรม และ 
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูส้อบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สตัต แห่งประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 4) 

    
 
 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และโดยที่สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้มีการระบาดระลอกใหม่ขยายขอบเขตการแพร่โรค
ออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพ้ืนที่ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อก าหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ
ในเรื่องของการห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ต่อการแพร่โรค ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสรรหา
และพัฒนาผู้สอบบัญชีภาษีอากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 
ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี  
เรื่อง ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร 
ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่อง ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ข้อ 3 ของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรษัฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548  และ ข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5 
ของค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน 
การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.146/2548 เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน 
การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548 และค าสั่งกรมสรรพากร 
ท่ี ท.ป.263/2559 เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม 
การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต 
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ก าหนดเลื่อนเวลาการสะสมผลการทดสอบ 
การยื่นค าขอแจ้งการเข้ารับการอบรม และการตอ่อายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต 
แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ 
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 ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การเลื่อนก าหนดเวลา
การสะสมผลการทดสอบ การยื่นค าขอแจ้งการเข้ารับการอบรม และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบ
บัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การเลื่อนก าหนดเวลาการสะสมผลการทดสอบ 
การยื่นค าขอแจ้งการเข้ารับการอบรม และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต 
แห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 1 ให้ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรดังต่อไปนี้ สามารถสะสมผลการทดสอบ
ของแต่ละวิชาที่สอบผ่านเกินกว่าสามปีนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในแต่ละวิชาได้ ดังนี้ 
  (1) ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 44 (1/๒๕๖1) ให้สามารถ
สะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่าน ถึงก่อนวันที่มีประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 53 
  (2) ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 45 (2/๒๕๖1) ให้สามารถ
สะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่าน ถึงก่อนวันที่มีประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 54 
  (3) ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 46 (3/๒๕๖1) ให้สามารถ
สะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่าน ถึงก่อนวันที่มีประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 55 
  (4) ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 47 (1/๒๕๖2) ให้สามารถ
สะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่าน ถึงก่อนวันที่มีประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 56 
  (5) ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 48 (2/๒๕๖2) ให้สามารถ
สะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่าน ถึงก่อนวันที่มีประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 57 
  (6) ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 49 (3/๒๕๖2) ให้สามารถ
สะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่าน ถึงก่อนวันที่มีประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 58 
  (7) ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 50 (1/๒๕๖3) ให้สามารถ
สะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่าน ถึงก่อนวันที่มีประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 59 
  (8) ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 51 (2/๒๕๖3) ให้สามารถ
สะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่าน ถึงก่อนวันที่มีประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 60” 

 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป 
 

 
ประกาศ ณ วนัที่  3  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

    เอกนิต ิ นิติทัณฑ์ประภาศ 
              (นายเอกนติิ  นติิทณัฑ์ประภาศ) 
            อธิบดีกรมสรรพากร 


