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    (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

รับเลขที่(Correspondence No.)…………….......... 

วันที่รับ(Correspondence Date)…………….…….. 

ผู้รับ(Recipient)………........................................... 

 
 

คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

Application for Receiving the CPA Certificate 
 

                                                                    เขียนท่ี (Write at)............................................................................ 
                                                                    วันท่ี (Date)............ เดือน (Month)..................พ.ศ. (Year).............. 
 

 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเปน็ผูส้อบบัญชีรับอนญุาต ตามพระราชบัญญัติวชิาชพีบัญชี พ.ศ.2547 และ
ขอแจ้งประวัติของข้าพเจ้า ไว้ดงันี ้
  (I would like to pick up the license of being a Certified Public Accountant according to the 
Professional Law 2004 and inform my personal background as follow: ) 
 1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว (Personal Background) 
     1.1  ชื่อ-นามสกลุ (Name-Last Name)  � นาย (Mr.) R นางสาว (Miss) � นาง (Mrs.) � ยศ (Title)  
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.2 สัญชาต ิ(Nationality) .......................................................................................................................... 
     1.3 บัตรประจำตวัประชาชน เลขที่ (Identification Card No.) R-R R R R-R R R R R-R R-R 

     1.4 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ประเภท (Member of the Federation of Accounting Professions) 
                      R สามัญ หรือ (ordinary or) 
                    R วิสามัญตามมาตรา 14 วรรคสอง เลขท่ีสมาชิก (under Section 14 Membership) 
  ...................................................................................................................................................... 
 2. ท่ีอยู่ (Address) 
     2.1 ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได้) (Current Address (that can be contacted)) 
                    เลขท่ี(Address No)........... หมู่ท่ี(Moo No)............. อาคาร(Building)......................................................  
                    หมู่บ้าน(Village)............................... ซอย(Soi)............................. ถนน(Road)..........................................    
                    ตำบล/แขวง (Sub-District)........................................... อำเภอ/เขต(District)............................................ 
                    จังหวัด(Province).................................................. รหัสไปรษณีย์(Zip Code)............................................             
                    โทรศัพท์(Tel)............................ โทรสาร(Fax).......................... e-mail...................................................... 
     2.2 ท่ีอยู่ตามภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน) (Domicile address (as registered)) 
                    เลขท่ี(Address No)........... หมู่ท่ี(Moo No)............. อาคาร(Building)......................................................  
                    หมู่บ้าน(Village)............................... ซอย(Soi)............................. ถนน(Road)..........................................    
                    ตำบล/แขวง (Sub-District)........................................... อำเภอ/เขต(District)............................................ 
                    จังหวัด(Province).................................................. รหัสไปรษณีย์(Zip Code)............................................          
                    โทรศัพท์(Tel)............................ โทรสาร(Fax).......................... e-mail...................................................... 



     2.3 ท่ีอยู่สำนักงาน (Office Address) 
                    เลขท่ี(Address No)........... หมู่ท่ี(Moo No)............. อาคาร(Building)......................................................  
                    หมู่บ้าน(Village)............................... ซอย(Soi)............................. ถนน(Road)..........................................    
                    ตำบล/แขวง (Sub-District)........................................... อำเภอ/เขต(District)............................................ 
                    จังหวัด(Province).................................................. รหัสไปรษณีย์(Zip Code)............................................             
                    โทรศัพท์(Tel)............................ โทรสาร(Fax).......................... e-mail...................................................... 
     2.4 ท่ีอยูปั่จจุบันท่ีประกอบอาชีพ (Current Address of the Workplace) 
                    เลขท่ี(Address No)........... หมู่ท่ี(Moo No)............. อาคาร(Building)......................................................  
                    หมู่บ้าน(Village)............................... ซอย(Soi)............................. ถนน(Road)..........................................    
                    ตำบล/แขวง (Sub-District)........................................... อำเภอ/เขต(District)............................................ 
                    จังหวัด(Province).................................................. รหัสไปรษณีย์(Zip Code)............................................             
                    โทรศัพท์(Tel)............................ โทรสาร(Fax).......................... e-mail...................................................... 
          3. เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบบัญชีมาแล้วในฐานะ (Used to work in the field of auditing as) 
  R ผู้ฝึกหัดงาน เลขประจำตัวฝึกหัดงาน (Audit Trainee, Training Registration Number)…………… 
  R ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน (Auditor, Registration Number)……………………………………………………………… 
  R อื่นๆ (Others)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4. เป็นผู้มีความประเพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศลีธรรมอันดี หรือไม่ 
     (Being morally defective to the extent of being socially objectionable?) 
  R ไม่เปน็ (No) R เป็น (ระบุ..) (Yes) (specify)………………………………………………………………………………… 
 5. เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่  
    (Being an incompetent person, quasi-incompetent person, insane or mentally disabled Person?)          
  R ไม่เปน็ (No) R เป็น (ระบุ..) (Yes) (specify)………………………………………………………………………………….. 
 6. ประกอบอาชีพอย่างอ่ืนท่ีไม่เหมาะสมหรือทำให้ขาดความเป็นอิสระในหน้าท่ีผู้สอบบัญชี หรือไม่ 
     (Working as other profession that is not appropriate or lack of independence in the duty of        
              the auditor?) 
  R ไม่มี (No) R มี (ระบุ..) (Yes) (specify)…………………………………………………………………………………… 
 7. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับ     
วิชาชีพบัญชีและการกระทำนั้นเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระสำคญัด้วยหรือไม่ 
     (Having revoked the license of occupation from government agencies or professional         
institutions related to the accounting profession and actions that are unethical conduct of      
professional accountants?) 
  R ไม่เคย (Never) R เคย (ระบุ..) (Yes (specify)………………………………………………………………….... 
 8. เคยถูกเพิกถอนบินุญาตในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชี     
บัญชีและการกระทำนั้นเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระสำคัญด้วย หรือไม่ 
     (Having been withdrawn from employment in government agencies or professional institutes      
related to accounting, and the act is also unethical behavior of professional accountants?) 
  R ไม่เคย (Never) R เคย (ระบุ..) [Yes (specify)………………………………………………………………….... 
 



 9. เคยต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เนื่องจากกระทำความผิดตามมาตรา 269 มาตรา 323 หรือความผิด     
เก่ียวกับทรัพย์เว้นแต่ความผิดฐานทำให้เสียทรพัย์และความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือกฎหมายว่าด้วยการกำหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ เฉพาะท่ีเก่ียวกับการรับรองงบการเงินหรือบัญชีอ่ืนใดอันไม่ถูกต้องหรือทำรายงานเท็จ
หรือความผิดตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
หรือไม่ 
     (Having not been sentenced to imprisonment by a final judgment on account of the       
commission of the offences under section 269 or section 323 or the offences against Property, except the 
offence of mischief and the offence of trespass, under the Penal Code, offences under the law on 
accounting, the law on auditors or the law prescribing offences related to registered partnerships, limited 
partnerships, limited companies, associations and foundations only insofar as they are concerned with 
incorrect certification of financial statements or other accounts or the preparation of false reports or 
offences under Chapter 5 and 6 of this Act, unless the period of not less than five years has elapsed since 
the sentence or the release from the penalty?) 
  R ไม่เคย (Never) R เคย (ระบุ..) (Yes) (specify)………………………………………………………………….... 
 10. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ (having been bankrupted?) 
  R ไม่เปน็ (No) R เป็น (ระบุ..) (Yes) (specify)………………………………………………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้ยืนต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องตามความจริงและครบถ้วน โดย
ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะแสดงหลักฐานและข้อมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมท้ังยินยอมในการมาให้ถ้อยคำ หรือ
ช้ีแจง หรือทำคำช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งมอบเอกสารหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี เพ่ือประโยชน์ใน
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพ
บัญชี 
 (I hereby certify that the information that I provide to the Federation of Accounting Profession is 
true and complete. I will be happy to provide any evidence and any other information relevant to the 
performance of the auditing including the consent of providing the statement, clarifying, making a 
statement in writing, or submitting any other evidence related to the auditing for the benefit of Regulatory 
Supervision to be in line with auditing standards and quality control standards in order to develop the 
accounting profession.) 
 
 

ลงชื่อ (Sign) ......................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต 

  (Applicant) 

 (.......................................................)  

วันท่ี (Date) .........................................................  
 

 
 
 



 
คำรับรอง (Auditor’s Certification) 

 
 ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือช่ือข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่า (I certify that) ..................................................................................... 
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นว่าเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนสมควรเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้  
(who apply for a license is a certified public accountant and is considered as a qualified person to be a 
certified public accountant) 
 
 

ลงชื่อ (Sign) ......................................................... ผู้รับรอง 

 (.......................................................) (Certifier) 

ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน (Auditor Registration Number) ............................. 

 
ลงชื่อ (Sign) ......................................................... ผู้รับรอง 

 (.......................................................) (Certifier) 

ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน (Auditor Registration Number) ............................. 

 
 หมายเหตุ ผู้รับรองต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้ใบอนุญาตไม่ส้ินผล หรือถูกพักใช้ใบอนุญาต 
 Note:  The certifier must be a licensed auditor who has obtained the expired license or has  
 been suspended 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

Documents that support the registration as a Certified Public Accountant 

1. รูปถ่ายปัจจุบัน คร่ึงตัว หน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 
3 รูป 

 (Current photo, half-length, straight face, no hat or glasses on, size 2 inches, taken less than 6 
 months, 3 photos) 

2. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานท่ีทำงานปัจจุบัน (หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออก 
หนังสือรับรอง) (Certificate of attendance from the current workplace. (The certificate must be valid 
for not more than 1 month from the date of issue)) 

     - ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  
       (Has never been dishonest or morally impaired.) 
       - ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด (Never imprisonment in any case) 
       - ช่วงระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันท่ีเท่าไร ถึง ปัจจุบัน (ให้ระบุคำว่าจนถึงปัจจุบัน) 
       (Working period from start to current time (specify the word "current time”)) 

3.  บัตรประจำตัวสอบและบัตรแจ้งการฝึกหัดงานสอบบัญชี (กรณีเสียหายหรือสูญหายให้แนบใบแจ้งความ) 
     (ID card and training card (in case of damage or loss)) 

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน (A copy of House Registration) 
5.  สำเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงคำนำหน้า หรือ ช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) 

    (A copy of the proof of changing name or first name (if any)) 
6.  หนังสือรับรองการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) กรณีผู้สอบบัญชีท่ีใบอนุญาตส้ินผลตามมาตรา 41 

วรรคสอง (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ 
ต้องมีจำนวนช่ัวโมงเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในปีท่ียื่นคำขอส่ีสิบช่ัวโมง และอีกส่ีสิบช่ัวโมงต่อปี
สำหรับทุกปีท่ียังไม่ได้ยื่นช่ัวโมงการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา แต่รวมกันแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยหกสิบช่ัวโมง 
โดยไม่นับรวามจำนวนช่ัวโมงในปีท่ียื่นคำขอ ท้ังนี้ ให้ใช้จำนวนช่ัวโมงท่ีอบรมมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีก่อนปีท่ียื่นขอรับ
ใบอนุญาตใหม่มาใช้ได้ 

     (Certificate of Continuing Professional Accounting (CPD) in case of auditor whose license is      
terminated under Section 41 paragraph 2 (6) of the Accounting Profession Act BE 2547 and wishes to apply 
for a license as the new auditor must have 20 hours of training sessions or seminars within the year prior to 
the registration, and additional 40 hours annually that has not filed hours of training or attend seminars. 
But not exceeding one hundred and sixty hours without the number of hours in which the applicant apply 
for. So that, the number of hours training may be used but not more than one year before the filing of 
license applications.) 
 หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีการลงลายมือช่ือของผู้คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน 
    การรับรองสำเนาถูกต้อง 
 Note:     All copies of the documents must be signed by the applicants applying for the  
     certified public accountant. 


