
 
 
 
 
คําขอตออายุใบอนุญาต 
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
ใชแทนแบบฟอรมของสภาวิชาชีพบัญชี (ช่ัวคราว) 
 

    เขียนที่......................................................... 
  วันที่............................................................ 
 ขาพเจาผูลงลายมือชื่อขางทายนี้ ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตามความใน 
พระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 และขอแจงประวัติของขาพเจา ไวดังนี้ 
 1. ชื่อ-ชื่อสกุล .....................................................................................................................................

 2. ปจจุบนัอยูบานเลขที่...................หมูที่................ตรอก/ซอย................................................................. 
     ถนน................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.................................... 
     จังหวดั...................................รหัสไปรษณีย...................หมายเลขโทรศัพท........................................... 
 3. ปจจุบนัประกอบอาชีพ....................................................................................................................... 

ที่ทําการตั้งอยู ณ............................................................................................................................... 

.....................................................................................หมายเลขโทรศัพท....................................... 
 4. สํานักงานอยูเลขที่...........................หมูที่...............ตรอก/ซอย............................................................. 
     ถนน................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.................................... 
     จังหวดั..................................รหัสไปรษณีย...................หมายเลขโทรศัพท............................................ 
 5. เปนผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน..........................ออกให ณ วนัที่................................................... 

6. ในระหวาง 5 ป นับแตวันออกใบอนุญาต จนถึงวันย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต      

ขาพเจาขอรับรองวา 
     (1)  ไมมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
     (2)  ไมตองโทษจําคุกในคดีใด ๆ  
     (3)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
     (4)  ไมถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 
     (5)  ο ไมเคย  ο เคย ปฏิบัติงานสอบบัญชีธุรกิจที่กฎหมายกําหนดใหมีการสอบบัญชี    
  หรือกระทําการสอบบัญชีในทางราชการ หรือ ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของ  
  ธุรกิจที่กฎหมายกําหนดใหมกีารสอบบัญชี หรือ รับรองงบการเงินในทางราชการ 
  ตามรายชื่อทายคําขอนี้ 
พรอมนี้ไดแนบรูปถายของขาพเจา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถายไมเกิน 1ป มาดวยแลว 
 
                    (ลงลายมือชื่อ).....................................................ผูขอตออายุใบรับอนุญาต 
                                                                       (รายชื่อทายคําขอ อยูขางหลัง) 
 
 
 
 

รับเลขที่..................................

วันที่....................................... 
........................................ผูรับ 
             (สําหรับเจาหนาที่) 



 
 
 
รายช่ือทายคําขอ 
 
 1. ขาพเจาไดเคย 
       ο     ปฏิบัติงานสอบบัญชีธุรกิจที่กฎหมายกําหนดใหมีการสอบบัญชี หรือ 

ο  กระทําการสอบบัญชีในทางราชการ 
ชื่อที่ทําการ......................................................สถานที่ตั้ง.......................................................................  

...................................................................................................หมายเลขโทรศัพท.............................. 
2. ขาพเจาไดเคย 

ο ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของธุรกิจที่กฎหมายกําหนดใหมีการสอบบัญชี หรือ 
ο รับรองงบการเงินในทางราชการ 

โดยมีรายช่ืองบการเงินดังนี้ .- 
2.1 ......................................................................................................................รอบปบัญชีส้ินสุด 
 วันที่............เดือน......................................พ.ศ. ................ที่ทําการตั้งอยูเลขที่.................................. 
..................................................................................................................................................... 
2. 2 ......................................................................................................................รอบปบัญชีส้ินสุด 
 วันที่............เดือน......................................พ.ศ. ................ที่ทําการตั้งอยูเลขที่.................................. 
..................................................................................................................................................... 
2.3 ......................................................................................................................รอบปบัญชีส้ินสุด 
 วันที่............เดือน......................................พ.ศ. ................ที่ทําการตั้งอยูเลขที่.................................. 
..................................................................................................................................................... 

 
                     (ลงลายมือชื่อ)...............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
 
หมายเหต ุ

1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ตองย่ืนคําขอตอสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน

กําหนด 3 เดือน กอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ พรอมดวยรูปถายสี หรือ ขาว-ดํา ครึ่งตัว  ปกติ ไมสวมหมวก และเลือก

ชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท 3,000 บาท หรือ 5,000 บาท 
2. แบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้ ใหใชเฉพาะผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตเดิมยังไมส้ินอายุ ผูซึ่งใบอนุญาต

ส้ินอายุเกิน 6 เดือน หรือผูถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากมีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตอีก  ใหใช

แบบพิมพคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานประกอบคําขอชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ รายป (ใบอนุญาตฯ ออกโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ)  
1. สําเนาหลักฐานอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ,ชื่อสกุล (ถามี) 
2. สําเนาบัตรสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ (กรณีสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ รายป) 
3. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองมีลายเซ็นของผูยื่นคําขอ ในการรับรองสําเนาถูกตอง 
4. หลักฐานคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (กรณีชําระคาธรรมเนียมฯ ทางไปรษณีย) โดยการนําฝากเขาบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี             
ชื่อบัญชี : “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ” ประเภทบัญชี : ออมทรัพย)  

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ยอยถนนอโศกมนตรี 925-0-03773-7
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารเสริมมิตร 085-0-06134-2
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ยอยสุขุมวิท 21 611-2-03377-5
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อโศก 032-4-59261-6
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สี่แยกอโศก 109-1-37261-4

หรือ สามารถเลือกชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตามประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการชําระคา
ธรรมเนียมใบอนุญาต และการแสดงตัวของผูสอบบัญชีรับอนุญาต   

หมายเหตุ  กรณีที่ผูสอบบัญชีฯ ถึงกําหนดตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ในชวง ม.ค.-มิ.ย. ของป ชําระคาธรรมเนียมฯ (1,000- บาท)  
หรือ  ถึงกําหนดตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ในชวง ก.ค.-ธ.ค. ของป ชําระคาธรรมเนียมฯ (500- บาท) 

ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง การออกใบอนุญาต และคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๑) 

หลักฐานประกอบคําขอชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (ใบอนุญาตฯ ออกโดย ก.บช. เดิม)
1. รูปถายปจจุบัน (ถายไมเกิน 1 ป) สีหรือขาวดํา 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสืออื่นใดของทางราชการที่ใชแสดง
3. สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม 
4. สําเนาบัตรสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ (กรณีสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ รายป) 
5. สําเนาหลักฐานอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ,ชื่อสกุล (ถามี) 
6. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองมีลายเซ็นของผูยื่นคําขอ ในการรับรองสําเนาถูกตอง
7. หลักฐานคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (กรณีชําระคาธรรมเนียมฯ ทางไปรษณีย) โดยการนําฝากเขาบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี      
ชื่อบัญชี : “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ” ประเภทบัญชี : ออมทรัพย)  
       

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ยอยถนนอโศกมนตรี 925-0-03773-7
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารเสริมมิตร 085-0-06134-2
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ยอยสุขุมวิท 21 611-2-03377-5
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อโศก 032-4-59261-6
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สี่แยกอโศก 109-1-37261-4

หรือ สามารถเลือกชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตามประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการชําระ    คา
ธรรมเนียมใบอนุญาต และการแสดงตัวของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุ  กรณีที่ผูสอบบัญชีฯ ถึงกําหนดตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ในชวง ม.ค.-มิ.ย. ของป ชําระคาธรรมเนียมฯ (1,000- บาท)  
หรือ  ถึงกําหนดตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ในชวง ก.ค.-ธ.ค. ของป ชําระคาธรรมเนียมฯ (500- บาท) 

ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง การออกใบอนุญาต และคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๑) 


