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 (สำหรับเจ้าหน้าท่ี) 
รับเลขท่ี/Correspondence No.......... 
วันท่ีรับ/Correspondence Date…….. 
ผู้รับ/Recipient..................................... 

 

 

คำขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

Application Returning the Certified Public Accountant License 

 

                                                                    เขียนท่ี (Write at).........................................................................                                                                        

                                                                    วันท่ี (Date)............ เดือน (Month)..................พ.ศ. (Year).............. 

 
 

  ข้าพเจ้า [I] นาย (Mr.)/นาง (Mrs.)/นางสาว (Miss) /ยศ (Title) .......................................................................... 

ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน (License as a certified public accountant Registration number) 

.........................................  สำนักงาน (Name of the office) ......................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี (Address No) ...................................... ซอย (Soi) .................................................. ถนน (Road .............................................. 
ตำบล/แขวง (Sub-District) ..................................... อำเภอ/เขต (District) ................................ จังหวัด (Province) .................................. 
รหัสไปรษณีย์ (Zip Code) ...................................... โทรศัพท์ (Tel) ......................................... โทรสาร (Fax) ............................................. 
ได้ยื่ นคำขอรับ ใบอนุญาตเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญ าต เม่ือ วัน ท่ี  (I have applied for a license of being a certified public 
accountant on) ............................................. มีความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อสภาวิชาชีพบัญชี และ
ยินยอมให้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวเป็นอันส้ินผลตั้งแต่วันท่ี (the applicant wishes to return the license of 
being a certified public accountant to the Federation of Accounting Professions, and agree to let the license as be 
ineffective as from the date of) ............................................................... เป็นต้นไป ท้ังนี้ ได้แนบใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(ฉบับจริง) มาพร้อมกันนี้ด้วยแล้ว  (onward. The license attached here with is the original license of being a certified 
public accountant.) 

  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแ่จ้งดังกล่าวเปน็ความจริงทุกประการ และทราบดีวา่หากมีการฝา่ฝืนการประกอบวิชาชพี

ด้านการสอบบัญชีย่อมเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวชิาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และในกรณทีี่มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็น

ผู้สอบบัญชีใหม่ ข้าพเจ้ายนิดีปฏิบัติตามข้อบังคบัสภาวชิาชีพบญัชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อไป 

 (I hereby certify that the above statement is true in all respects and know that if there is a violation of 

professional audit practice, it will be guilty under the Accounting Profession Act BE 2547 and in case of the need 

to obtain a license to become a new auditor, I am pleased to comply with the regulations of the Federation of 

Accounting Professions which regard to the criteria and qualifications of a certified public accountant.) 

 

(ลงชื่อ/Sign) .....................................................................ผู้คืนใบอนุญาต 

(Applicant Request for returning to license) 

 


