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ค ำขอแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกบัหลกัประกนั 
เพ่ือประกนัควำมรับผิดต่อบุคคลท่ีสำม 

Request for details about the securities 
to insure the liability to the third person 

 
   กรณีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีจดทะเบียนคร้ังแรก เขียนท่ี (Write at) ................................................................... 
         (In the case of the first time registered accountant)  วนัที่ (Date) .......... เดือน (Month) ........... พ.ศ. (Year) ......... 
   กรณีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีจดทะเบียนอยูก่่อนแลว้   
         (In the case of the already registered accountant)    
  
 ขา้พเจา้  ขอแจง้รายละเอียดหลกัประกนัความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัประกนัความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามของผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 ออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 (I would like to provide details of the securities to insure the third person's liability in accordance with The Minister of Commerce's 
Ministerial Regulations for securing the third person's liability according to the professional accountants in 2010 which was issued in accordance 
with Section 5 and Section 11 of Accounting Profession Act 2000. Details as follow: ) 
 
1. ช่ือนิติบุคคล  (ภาษาไทย) ..................................................................................................................................................................................... 

    Name of juristic person (in English)..................................................................................................................................................................... 

2. เลขทะเบียนนิติบุคคล (Juristic person's registration number)     -  -                  
    วนัท่ีจดทะเบียนนิติบคุคลหรือวนัท่ีเร่ิมประกอบธุรกิจในประเทศไทย................................................................................................................. 
    (Date of registration or date of commencement of business in Thailand)  
3. ประเภทนิติบคุคล (Type of Juristic Person) 

  ❑  ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล (Juristic Ordinary Partnership) ❑   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั (Limited Partnership)  
  ❑   บริษทัจ ากดั (Company)            ❑  บริษทัมหาชนจ ากดั (Public Limited Company)  
4. ประเภทของการให้บริการ (หากให้บริการมากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกไดม้ากกว่า 1 หวัขอ้) 

    (Type of service.) (If more than one service, select more than one) 

 ❑  ท าบญัชี (Book Keeper)         ❑  สอบบญัชี (Auditor)      

 ❑  บริการวิชาชีพบญัชีอื่น โปรดระบุ (Other professional accounting services, please specify) 

 ❑  ให้บริการดา้นกฎหมาย และ/หรือภาษี (Providing legal and / or tax services) 

 ❑  วางระบบบญัชี และ/หรือสารสนเทศ (Accounting Systems and/or Information Systems) 

 ❑  อื่น ๆ  โปรดระบุ (Others please specify) ............................................................................................................................................. 

    ส าหรับเจา้หนา้ท่ี/For staff 

เลขท่ีรับ (Reception number)................................. 

วนัท่ีรับ (Dates)..................................................... 

 ผูรั้บ (Recipient).................................................... 

 

สวบช.5.3/TFAC  5.3 สภำวิชำชีพบัญชีสภำวิชำชีพบัญชี    ในพระบรมรำชูปถัมภ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

133 ถนนสุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0 2685 2500 โทรสาร 0 2685 2501   www.tfac.or.th   

FFeeddeerraattiioonn  ooff  aaccccoouunnttiinngg  pprrooffeessssiioonnss    

UUnnddeerr  tthhee  rrooyyaall  ppaattrroonnaaggee  ooff  hhiiss  mmaajjeessttyy  tthhee  kkiinngg  
133 Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klongtoey Nua Sub-District, Wattana District, Bangkok 10110 
Tel 0 2685 2500  Fax 0 2685 2501   www.tfac.or.th   
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5.  รายละเอียดการค านวณการจดัให้มีหลกัประกนั (The detail of collateral calculation) 
5.1 ขอ้มูลงบการเงินปีล่าสุด (The latest annual financial statement) 
       ❑    ตวัเลขจากงบการเงินท่ีตรวจสอบและรับรอง โดยผูส้อบบญัชีแลว้ 
      (The numbers from the financial statements are examined and certified by the auditor) 
       ❑     ตวัเลขคาดการณ์ ในกรณีท่ีงบการเงินล่าสุดยงัไม่ไดต้รวจสอบและรับรอง โดยผูส้อบบญัชี    (ให้กรอกข้อมูลเพิม่เติม ในข้อ 5.2)  
       (Forecast figures in case the latest financial statements have not been audited and certified. By the auditor) (Fill in the additional  
       information in the TFAC 5.2)   

 
*ทุน 

(* Capital) 

**รายไดร้วมส าหรับค่าบริการท่ีตอ้งจดัให้มีหลกัประกนั  
(** Total revenue for services that require collateral.) 
 
     ส้ินรอบปีบญัชี   วนัท่ี ............../.................../............. 
     (End of fiscal year date) 

ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการจดัให้มีหลกัประกนัเพื่อประกนั
ความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามแลว้ตามกฎกระทรวงฯ เป็น
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 และในการแจง้
หลกัประกนัคร้ังน้ี  จ านวนท่ีมากกว่าในการคิดค านวน
หลกัประกนั คือ 
(I have provided collateral to insure Third party 
liability under the Ministerial Regulations is not less 
than 3 percent and in the notification of this collateral, 
The greater the number of collateral calculations is.) 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รวม

ทั้งหมด 

ทุน 
(ช่องท่ี 1) 
(Capital) 

(Counter 1) 
 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

(Amount) (baht) 
..........................  

    รายได ้
(Revenue) 

 
 
 
 
ประเภทลูกคา้   
(customer type) 

ท าบญัชี  (ช่องท่ี 2) 
(Bookkeeping) 

(Counter 2)  

สอบบญัชี  (ช่องท่ี 3) 
(Auditing) 

 (Counter 3) 

❑  ของทุน  ณ  วนัท่ียื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ  
           บญัชี / วนัส้ินรอบปีบญัชี   
           (The capital at the date of filing of the FAP /   
           Fiscal Year End Fiscal Year) 

❑   ของรายได ้ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี   
           (The revenue at the end of the accounting year.) 
 
   

คิดเป็นจ านวนเงิน (The amount is)  
…………………………………..บาท (Baht) 
(ตวัอกัษร (in letter) .........................................) 
 

จ านวน
ราย 

(Number 
of 

people) 

รายได ้  
(บาท) 

(Income) 
(Baht) 

จ านวน
ราย 

(Number 
of 

people) 

รายได ้  
(บาท) 

(Income) 
(Baht) 

บริษทัจด
ทะเบียน*** 

(Listed company ***) 

    

ไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน 
(Not listed) 

    

     

รวมรายได ้
(Total revenue) 

    

ช่องท่ี (1)  

(Counter 1) 

ช่องท่ี (2)+(3)    

(Counter 2 + 3) 

 

*“ทุน”   หมายความว่า  ทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ากดั  ทุนช าระแลว้ของบริษทัมหาชนจ ากดั ส่วนลงหุ้นของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั  หรือเงินท่ีผูเ้ป็น
หุ้นส่วนหรือสมาชิกน ามาลงหุ้นในนิติบุคคลอื่น (กรณีท่ีนิติบุคคลจดทะเบียนคร้ังแรก ให้กรอกเฉพาะทุน) 

** “รายได”้  หมายความว่า  รายไดท่ี้เกิดจากการประกอบกิจการให้บริการดา้นท าบญัชี หรือดา้นการสอบบญัชี  หรือให้บริการวิชาชีพบญัชีดา้นอื่นตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  9 
***บริษทัจดทะเบียน หมายความว่า บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในท่ีอื่น ๆ  
(* "Capital" means the authorized share capital of a limited company; Paid-up capital of a public limited company The share portion of all partners in a registered partnership or limited partnership. 
Or money that is a partner or member brings down shares in another entity. (If the first registered entity is to be filled in only). 
** "Revenue" means the revenue generated from the operation of accounting services. Or audit. Or provide other professional accounting services as prescribed by the Royal Decree under Section 9 
*** "listed company" means a company listed on the Stock Exchange of Thailand and elsewhere.) 
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5.2  ในกรณีท่ีขอ้มูลในขอ้ 5.1 เป็นตวัเลขคาดการณ์  ให้กรอกขอ้มูลเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นตวัเลขจากงบการเงินปีล่าสุดท่ีตรวจสอบและรับรอง โดย 
        ผูส้อบบญัชีแลว้ 
        (Where the information in clause 5.1 is a forecast number Fill in more information This is a recent financial statement audited and  
        endorsed by) 
 

 
*ทุน 

(*Capital) 

**รายไดร้วมส าหรับค่าบริการท่ีตอ้งจดัให้มีหลกัประกนั  
(** Total revenue for services that require collateral.) 
 
     ส้ินรอบปีบญัชี   วนัท่ี............../.................../............. 
     (End of fiscal year date) 

ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการจดัให้มีหลกัประกนัเพื่อประกนั
ความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามแลว้ตามกฎกระทรวงฯ เป็น
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 และในการแจง้
หลกัประกนัคร้ังน้ี  จ านวนท่ีมากกว่าในการคิดค านวน
หลกัประกนั คือ 
(I have provided collateral to insure Third party 
liability under the Ministerial Regulations is not less 
than 3 percent and in the notification of this collateral, 
The greater the number of collateral calculations is.) 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รวม

ทั้งหมด 

ทุน 
(ช่องท่ี 1) 

 
(Capital) 

(Counter 1) 
 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

(Amount) (baht) 
..........................  

    รายได ้    
   (Revenue) 

 
 
 
 
ประเภทลูกคา้   
(customer type) 

ท าบญัชี  (ช่องท่ี 2) 
(Bookkeeping) 

(Counter 2)  

สอบบญัชี  (ช่องท่ี 3) 
(Auditing) 

 (Counter 3) 

❑  ของทุน  ณ  วนัท่ียืน่จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ   
          บญัชี / วนัส้ินรอบปีบญัชี   
          (The capital at the date of filing of the FAP /  
          Fiscal Year End Fiscal Year) 

❑  ของรายได ้ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี   
          ( The revenue at the end of the accounting year.) 
 
   

คิดเป็นจ านวนเงิน (The amount is)  
........................................................ บาท(Baht) 
(ตวัอกัษร(in letter) .........................................) 

จ านวน
ราย 

(Number 
of 

people) 

รายได ้  
(บาท) 

(Income) 
(Baht) 

จ านวนราย 
(Number of 

people) 

รายได ้  
(บาท) 

(Income) 
(Baht) 

บริษทัจด
ทะเบียน*** 

(Listed company***) 

    

ไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน 
(Not listed) 

    

     

รวมรายได ้
(Total revenue) 

    

ช่องท่ี (1)  

Counter 1 

ช่องท่ี (2)+(3)    

Counter 2 + 3 

 

*“ทุน”   หมายความว่า  ทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ากดั  ทุนช าระแลว้ของบริษทัมหาชนจ ากดั ส่วนลงหุ้นของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั  หรือเงินท่ีผูเ้ป็น
หุ้นส่วนหรือสมาชิกน ามาลงหุ้นในนิติบุคคลอื่น (กรณีท่ีนิติบุคคลจดทะเบียนคร้ังแรก ให้กรอกเฉพาะทุน) 

** “รายได”้  หมายความว่า  รายไดท่ี้เกิดจากการประกอบกิจการให้บริการดา้นท าบญัชี หรือดา้นการสอบบญัชี  หรือให้บริการวิชาชีพบญัชีดา้นอื่นตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  9 
***บริษทัจดทะเบียน หมายความว่า บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในท่ีอื่น ๆ  
(* "Capital" means the authorized share capital of a limited company; Paid-up capital of a public limited company The share portion of all partners in a registered partnership or limited partnership. 
Or money that is a partner or member brings down shares in another entity. (If the first registered entity is to be filled in only). 
** "Revenue" means the revenue generated from the operation of accounting services. Or audit. Or provide other professional accounting services as prescribed by the Royal Decree under Section 9 
*** "listed company" means a company listed on the Stock Exchange of Thailand and elsewhere.) 
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6. รายละเอียดการจดัให้มีหลกัประกนั  มีดงัน้ี  

    (Details of collateral arrangements are as follows: ) 
 บญัชีเงินฝากประจ า (Fixed deposit account)     1 ปี (1 year)     ........ ปี (years) 

ของธนาคาร (Of the bank) ............................................................................  สาขา (Branch) ...................................................................     
     ช่ือบญัชี (Account Name) ..............................................……………. เลขท่ีบญัชี (Account Number) ...................................................... 
  วนัท่ีครบก าหนด (Due Date) ....................................................... จ านวนเงิน (Amount) .......................................................  บาท (Baht)  
  (ตวัอกัษร (in letter) ...................................................................................................................................................................................)  
      บตัรเงินฝาก ของธนาคาร (Bank Card) ........................................................... สาขา (Branch) ..................................................................     
     ช่ือบญัชี (Account Name) ..............................................……………. เลขท่ีบญัชี (Account Number) ...................................................... 
  วนัท่ีครบก าหนด (Due Date) ....................................................... จ านวนเงิน (Amount) .......................................................  บาท (Baht)  
  (ตวัอกัษร (in letter) ...................................................................................................................................................................................)  
   พนัธบตัรรัฐบาลไทย (Thai Government Bond)   เลขท่ี (Number) .............................................................. วนัท่ี (Date) .......................... 
  วนัท่ีครบก าหนด (Due Date) ....................................................... จ านวนเงิน (Amount) .......................................................  บาท (Baht)  
  (ตวัอกัษร (in letter) ...................................................................................................................................................................................) 
   พนัธบตัรองคก์รหรือรัฐวิสาหกิจ/Corporate or state enterprise bonds ออกโดย/Issued by ................................................................. 

เลขท่ี (Number) ........................................................................................................................................... วนัท่ี (Date) ........................... 
  วนัท่ีครบก าหนด (Due Date) ....................................................... จ านวนเงิน (Amount) .......................................................  บาท (Baht)  
   (ตวัอกัษร (in letter) ...................................................................................................................................................................................)
   กรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทั/ Insurance Policy.............................................................. เลขท่ี/Number .......................................... 
  วนัท่ีครบก าหนด (Due Date) ....................................................... จ านวนเงิน (Amount) .......................................................  บาท (Baht)  
   (ตวัอกัษร (in letter) ...................................................................................................................................................................................) 

 
ขา้พเจา้จะด ารงหลกัประกนัดงักล่าวให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ขอ้ 5 

  (I will maintain such insurance in order to be in accordance with the Ministerial Regulation, Article 5) 
 
7.  ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงประเภทของหลกัประกนัในระหว่างรอบปีบญัชี ขา้พเจา้ตกลงแจง้ต่อสภาวิชาชีพบญัชีภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ี 
     มีการเปล่ียนแปลงตามกฎกระทรวงฯขอ้ 6 วรรคสอง 
     (In case of changing the type of insurance during the accounting period I have a duty to inform the FAP within fifteen days until the day    
      of changing according to the Ministerial Regulation, Article 6, paragraph two) 
 
8.  ขา้พเจา้ไดจ้ดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนเงิน  ทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั  และการด ารงหลกัประกนัเพื่อประกนัความรับผิด    
     ต่อบุคคลท่ีสามตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ  ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยถูกตอ้งและครบถว้น 
     (I have provided information that reveal about money and assets as insurance, and the guarantee for liability insurance to the third parties     
     throughout the business period in the note to the financial statements accurately and completely.) 
 
9.  การช าระค่าแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัประกนัฯ (The payment of informing the details about the insurance) 

  ไดช้ าระค่าแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัประกนัฯ จ านวนเงิน  400 บาท  ( ส่ีร้อยบาทถว้น)  โดยไดแ้นบหลกัฐานการช าระเงิน 
     พร้อมกบัแบบฟอร์มน้ี  ดงัน้ี 
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  (The registration fee of 400 baht (four hundred baht) has been paid by the company. The proof of payment is enclosed with this form) 
   ❑   เงินสด (ช าระ ณ  ท่ีท าการสภาวิชาชีพบัญชีหรือท่ีท าการสาขาของสภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้น) 
  (Pay cash) (paying at the office of The Federation of Accounting Professions under Royal Patronage) 
 ❑   ใบน าฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารของ สภาวิชาชีพบญัชี  
  (Deposit money into The Federation of Accounting Professions savings account) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  สาขายอ่ยถนนอโศกมนตรี เลขท่ีบญัชี  925-0-03773-7   
     (Bangkok Bank Public Company Limited, Asoke Branch, Account No:  925-0-037737-7) 
     วนัท่ี (Date) …........……….  จ านวนเงิน (Amount) …………………..…. 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาอาคารเสริมมิตร เลขท่ีบญัชี  085-0-06134-2   
     (Bangkok Bank Public Company Limited, Sermmit Building Branch, Account No:  085-0-06134-2) 
     วนัท่ี (Date) …........……….  จ านวนเงิน (Amount) …………………..…. 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  สาขาอโศก เลขท่ีบญัชี  032-4 -59261-6 
      (Siam Commercial Bank Public Company Limited, Asoke Branch. Account No: 032-4-59261-6)   
     วนัท่ี (Date) …........……….  จ านวนเงิน (Amount) …………………..…. 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขายอ่ยสุขมุวิท 21 เลขท่ีบญัชี  611-2-03377-5 
      (Kasikorn Bank Public Company Limited, Sukhumvit Branch, Account No: 611-2-03377-5)  
     วนัท่ี (Date) …........……….  จ านวนเงิน (Amount) …………………..…. 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  สาขาส่ีแยกอโศก เลขท่ีบญัชี  109-1-37261-4  
     (Bank of Ayudhya Public Company Limited, Asok Intersection Branch, Account No: 109-1-37261-4)  
     วนัท่ี (Date) …........……….  จ านวนเงิน (Amount) …………………..…. 
      

 ❑   แคชเชียร์เช็คส่ังจ่าย  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผูถื้อ”) 
  (Pay with a cashier check to FAP) (using Crossed Check)   

ธนาคาร (Bank )  ……………………..……… เลขท่ี (Account No )………………………………………....……  
วนัท่ี (Date) ……….……… …………………. จ านวนเงิน (Amount ) ………..………….……………………… 
 

10.  หลกัฐานการแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัประกนัฯ (พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 (Proof of informing the details about the insurance) (with Certified True Copy) 
  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1  เดือน  
        (A certified copy of the certificate of Juristic Person's Registration Issued not more than 1 month) 
    ส าเนาหลกัประกนั (A certified copy of the insurance) ............................................................................................................................... 
    ส าเนางบการเงินของปีก่อน (A certified copy of the financial statements of the previous year.) 
  หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนนิติบุคคล (ถา้มี) / Power of Attorney (if any) 
  อื่นๆ (other) ................................................................................................................................................................................................. 
  

 ภายในหกสิบวันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีทุกปี  ข้าพเจ้าจะจัดให้ มีหลักประกันเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสามของทุน                                
ณ วนัส้ินรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา  หรือของรายได้รอบปีบัญชีท่ีผ่านมา  แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า  และแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับหลักประกัน                  
ต่อสภาวิชาชีพบญัชีฯ  
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 (Within sixty days after the end of each fiscal year, I will provide guarantee of the amount of no less than three percent of the share capital at 
the end of the previous fiscal year or the income of the previous fiscal year, whichever is greater. And I will provide details about the guarantee to the 
Federation of Accounting Professions.) 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลต่างๆท่ีไดย้ื่นต่อสภาวิชาชีพบญัชีเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และขา้พเจา้ยินดีท่ีจะแสดงหลกัฐานและ
ขอ้มูลอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังานของผูส้อบบัญชีในสังกดั รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพส านกังาน และยินยอมให้ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
จากสภาวิชาชีพบญัชี เขา้เยี่ยมและตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพส านักงาน ตลอดจนเรียกขา้พเจา้มาให้ถอ้ยค า หรือ ช้ีแจง หรือ ท าค าช้ีแจง
เป็นหนังสือ หรือ ส่งมอบเอกสารหลกัฐานอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในสังกดั และระบบควบคุณคุณภาพ
ส านกังาน เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1  

 (I certify that the information I provide to the FAP are true and correct. I am pleased to present the evidence and any other 
information related to the performance of the auditor which includes the internal quality control system, and let the assigned FAP officer to 
visit and check the internal quality control system as well as ask me to give evidence, explain, provide clarification in written, or pass on 
other evidences that are related to the accounting performance of the assigned accountant and the internal quality control system of the office 
in order to gain benefit of overseeing the operation to meet the standards of auditing and quality control section 1.) 

 
     

ลงช่ือ (Sign) ............................................ กรรมการ(Director)/หุ้นส่วนผูจ้ดัการ(Manager)/ผูรั้บมอบอ านาจ(Attorney) 

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

 ลงช่ือ (Sign) ............................................ กรรมการ(Director)/หุ้นส่วนผูจ้ดัการ(Manager)  

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

 

ค ำเตือน  ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547  มำตรำ 66 นิติบุคคลใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 11   ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสำมแสนบำทและปรับอีกไม่เกิน   วันละหนึง่หม่ืนบำท

จนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

Caution: According to Accounting Professions Act 2004 Section 66 stating that any juristic person who violates or does not comply with Section 11 shall be subject to punishment with a fine not 

exceeding three hundred thousand Baht, and a fine not exceeding ten thousand Baht per day until the violation is corrected. 

ตรา 

ประทบั 


