แบบ ผส 1
(สําหรับเจ้าหน้าที่)
รับเลขที่ ……………………………………..…...
วันที่ ……………………………………….……….
………………………………………………... ผู้รับ
คําขอแจ้งการฝึกหัดงาน
เลขประจําตัวฝึกหัดงาน


เขียนที่ ......................................................................
วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. .................

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแจ้งการฝึก หัดงานสอบบัญชี ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 และขอแจ้งประวัติและเงื่อนไขการฝึกหัดงานไว้
ดังนี้
1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ-นามสกุล
 นาย  นางสาว  นาง  ยศ ....................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ (Mr./Miss/Mrs./Rank) ……………………………………………………………………………………………………
1.2 วัน / เดือน / ปีเกิด
วันที่........ เดือน........................... พ.ศ. .......... อายุ.......ปี เชื้อชาติ............. สัญชาติ............. ศาสนา.............
1.3  บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่  -     -      -   - 
 หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย)  อื่นๆ ระบุ.................................เลขที่................................
ออกโดย..................................................................... วันที่หมดอายุ....................................................................
1.4 หลักฐานประกอบ กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย
 หนังสืออนุญาตให้ทํางานในราชอาณาจักร  อื่นๆ ระบุ..........................................................................
1.5  เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประเภท...................ได้ชําระค่าบํารุงสมาชิกถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. .............
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2. สถานที่ติดต่อ
2.1 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
ที่อยู่เลขที่......... หมู่ที่........ อาคาร................................หมู่บ้าน..................................ซอย................................
ถนน.......................ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต............................... จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์...........................โทรสาร....................... e-mail…………………………………….
2.2 ที่ทํางาน (สถานที่ทํางานประจํา)
ตําแหน่ง................................... ชื่อสถานที่ทํางาน...............................................................................................
ที่อยู่เลขที่......... หมู่ที่........ อาคาร................................หมู่บ้าน..................................ซอย................................
ถนน.......................ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต............................... จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์...........................โทรสาร....................... e-mail…………………….……………….
2.3 สถานที่ที่ต้องการให้ติดต่อ / ส่งเอกสาร  ที่อยู่ปัจจุบัน

 ที่ทํางาน

3. วุฒิการศึกษา
3.1 อยู่ในระหว่างการศึกษาโดย
กําลังศึกษาในชั้น.......... สถาบัน................................................ หลักสูตร........................ สาขาวิชา..................
3.2 ระดับปริญญาตรี สถาบัน......................................................................... หลักสูตร.........................................
วุฒิการศึกษา.................................. สาขาวิชา............................................. สําเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ..............
3.3 อื่นๆ .....................................................................................................................................................................
4. เข้ า รั บ การฝึ ก หั ด งานสอบบั ญ ชี กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ก ารสอบบั ญ ชี ต ามข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน....................... สํานักนักงานชื่อ...........................................................................
หัวหน้าสํานักงานชื่อ....................................................................................................................................................
ตัง้ อยู่เลขที่.................... หมู่ที่............ ซอย......................... ถนน........................... ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์..................................
โทรศัพท์.............................................. โทรสาร.................................. E-mail…………………………….………………………
ตัง้ แต่วันที่........................ เดือน.......................................... พ.ศ. ........................... เป็นต้นไป
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่เคยแจ้งการฝึกหัดงานสอบบัญชีกับผู้ให้การฝึกหัดงานคนใดมาก่อน หรือได้
บอกเลิกการฝึกหัดงานสอบบัญชีตามเลขประจําตัวฝึกหัดงานที่        กับผู้ให้การฝึกหัดงาน
คนเดิมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เมื่อวันที่........................................
6. ข้ า พเจ้า ขอรับ รองว่า ข้า พเจ้า มีคุณ วุฒิก ารศึ ก ษาตามคํ า ขอข้อ 3 ดั งกล่ า วข้ า งต้ น และได้แ นบหลั ก ฐาน
ปริญญา/ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงว่าได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มา และสอบผ่านวิชาการบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่รายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา รวม
ทุกวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต มาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) ........................................................ ผูฝ้ ึกหัดงาน
(........................................................)
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ข้าพเจ้า.....................................................................................ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน................
สํานักงานชื่อ.......................................................................................................ตั้งอยู่เลขที่....................... หมู่ที่............
ซอย.................................................ถนน......................................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์................................................ โทรสาร......................................................
ได้ตกลงกับ.........................................................................................เข้าทําการฝึกหัดงานสอบบัญชีกับข้าพเจ้าโดยให้
เริ่มฝึกหัดงาน ตั้งแต่วันที่................................................................................เป็นต้นไป ในขณะที่ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของข้าพเจ้ายังไม่สิ้นผล

(ลงชื่อ) ........................................................
(........................................................)
ผู้ให้การฝึกหัดงาน
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี.....................

หมายเหตุ การนับวันเริ่มฝึกหัดงาน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันยื่นคําขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้นไป
“ผู้ให้การฝึกหัดงาน” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือหัวหน้าสํานักงานผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ให้การฝึกหัดงานได้ปฏิบัติงานให้
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เอกสารประกอบคําขอ
1. รูปถ่ายปัจจุบัน สีหรือขาวดํา ครึ่งตัว หน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 1 ปี จํานวน 1 รูป
2. สําเนาใบปริญญาบัตร
- กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับปริญญา
- กรณีอยู่ในระหว่างการศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript)
- กรณีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง จากสถาบันราชภัฏ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต้องแนบใบรายงานผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมด้วย
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
6. สําเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
7. สําเนาหนังสือเอกสารอนุญาตให้ทํางานในราชอาณาจักร (ถ้ามี)
หมายเหตุ (1) ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
(2) กรณีสําเร็จการศึกษาทางการบัญชีเป็นปริญญาใบที่สอง หรือมีการเทียบโอนรายวิชาไม่ว่ากรณีใด ๆ
ให้นําหลักฐานการศึกษาปริญญาใบแรก หรือเอกสารการเทียบโอนที่เกี่ยวข้องแนบด้วย
(3) ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

