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(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
เลขที่รบั .........................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รบั ...............................................
วันที่...............................................................

เอกสารแนบใบสมัครที่ 8

เอกสารแนบใบสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

ติดรูปถ่ายปัจจุบัน
ไม่เกิน 6 เดือน

1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว
1.1 ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล (❑นาย ❑นาง ❑นางสาว ❑ อื่นๆ ................................................................................................................)
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................................................................................................
1.2 เกิด วันที.่ ............ เดือน.................................... พ.ศ. .............. อายุ .............ปี เชื้อชาติ............................. สัญชาติ...............................
1.3 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ----
1.4 สถานที่ตดิ ต่อ
(1) ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่.................................... หมู่ที่...................... หมู่บ้าน............................................................ อาคาร......................................................
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต................................................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์....................................... โทรสาร.....................................................
E-mail............................................................................................................................................................................................................
(2) สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.....................................................................................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน...................................................................................................................................................................................................
เลขที่.................................... หมู่ที่...................... หมู่บ้าน............................................................ อาคาร......................................................
ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................... ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต................................................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์....................................... โทรสาร.....................................................
E-mail............................................................................................................................................................................................................
2. วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ

สาขา

สำเร็จการศึกษาเมื่อปี

สถาบันการศึกษา

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ดังต่อไปนี้
3.1 เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี หมายเลข ----
3.2 มีประสบการณ์การทำงานตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 5) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือ
การแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง ของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่ และ
การดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 16) เรื่อง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตัง้ การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือ
กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่ และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
พ.ศ. 2550 ดังนี้
ประสบการณ์การทำงาน
(1) เป็ น หรื อ เคยเป็ น อาจารย์ ใน
ระดับไม่ต่ ำกว่ ารองศาสตราจารย์ ผู้ สอน
วิชาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาที่ทาง
ราชการและสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ให้ ก าร
รับรอง ซึ่งมีระยะเวลาสอนรวมกันไม่น้อย
กว่าสิบห้าปี หรือ
(2) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ข้ า ราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง ดำรงตำแหน่ ง
เป็น ผู้บ ริหารสูง สุ ดหรือ ระดับ รองของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบัญชีแล้วแต่กรณี และปฏิบัติ
หน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
มาเป็ น เวลารวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี
หรือ
(3 ) เป็ น ห รื อ เค ย เป็ น ผู้ ด ำร ง
ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของคณะที่สอน
เกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ บั ญ ชี ห รื อ ผู้ ด ำรง
ต ำ แ ห น่ ง ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ทางราชการและสภาวิช าชีพบัญชีให้
การรับ รอง ซึ่ ง มี ร ะยะเวลารวมกั น ไม่
น้อยกว่าห้าปี

ตำแหน่ง / ช่วงระยะเวลา
รวมระยะเวลา
ชื่อหน่วยงาน / บุคคลอ้างอิง
(ระหว่างปี....... ถึงปี.......)
ปี
เดือน
และตำแหน่ง
1.ตำแหน่ง……………...........
ปี….....………ถึงปี……....……. ................ ................ 1.…………………………….............……….
2.ตำแหน่ง………………........
ปี…………ถึงปี………….......... …….....…… ……….....… 2………………………....................……….
1.ตำแหน่ง…………..............
ปี…......………ถึงปี……...……. ................ ................ 1.………………………............…….……….
2.ตำแหน่ง……….......……….
ปี….....………ถึงปี……...…….. …….....…… …......……… 2………………………...................……….

1.ตำแหน่ง…………..............
ปี…….......……ถึงปี….………. ................ ................ 1.…………………………….………............
2.ตำแหน่ง…………….......….
ปี……....……ถึงปี…....……….. ………......… …......……… 2………………………...................……….

หมายเหตุ การนับระยะเวลาของการมีคุณสมบัติตาม (1) (2) และ (3) ให้นับรวมกันได้ แต่เมือ่ รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าปี

3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.4 ไม่เคยถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ สภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 หรือถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตาม
กฎหมายอื่น
3.5 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
3.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
3.7 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
3.8 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
4.ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงาน ดังนี้
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นทีท่ างราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ โดยมีรูปถ่ายของผู้สมัครในบัตรนั้น ด้วย
 หลักฐานหรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบใบสมัคร
ข้อ 3.2 จำนวน........................ฉบับ
 รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
- ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- ขนาด 3 นิ้ว X 5 นิ้ว จำนวน 3 รูป พร้อม File รูปถ่ายที่บรรจุไว้ในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าโดย
ถูกต้องแล้ว
ยื่น ณ วันที่......................... เดือน............................... พ.ศ. ...................
ลงชื่อ.........................................................................ผู้สมัคร
(......................................................................)
คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ตามใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว มีความเห็นดังนี้
 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
 ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ระบุเหตุผล....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….…..............................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………….…..............................................................…
ลงชื่อ.................................................................................
(........................................................................)
ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
วันที่.................................................................

