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ค าขอแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัประกนั 
เพือ่ประกนัความรับผดิต่อบุคคลที่สาม 

 
 
    กรณีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีจดทะเบียนคร้ังแรก 

    กรณีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีจดทะเบียนอยูก่่อนแลว้ 

       

 ขา้พเจ้า  ขอแจ้งรายละเอียดหลกัประกันความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัประกันความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม         
ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 ออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียด             
ดงัน้ี 
 

 

1. ช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย) ............................................................................................................................. ...................................................................................... 

                   (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. ............................................................................... 

 

2. เลขทะเบียนนิติบุคคล       -  -                  

    วนัท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลหรือวนัท่ีเร่ิมประกอบธุรกิจในประเทศไทย ................................................................................................ ................................... 
 

3. ประเภทนิติบุคคล 
    ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั                                      บริษทัจ ากดั 

                 บริษทัมหาชนจ ากดั 
                      

4. ประเภทของการใหบ้ริการ (หากใหบ้ริการมากกวา่ 1 ประเภท ใหเ้ลือกไดม้ากกวา่ 1 หวัขอ้) 

                 ท าบญัชี                                       สอบบญัชี                     บริการวชิาชีพบญัชีอ่ืน โปรดระบุ  

  ใหบ้ริการดา้นกฎหมายและ/หรือภาษี 

  วางระบบบญัชี และ/หรือสารสนเทศ 

                           อ่ืน ๆ  โปรดระบุ ................................... 

                 ..................................... 

                              .................................... 

            .................................... 

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

133 ถนนสขุมุวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ 0 2685-2500 โทรสาร 0 2685-2502   www.fap.or.th   
    ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

เลขท่ีรับ .....................................................

วนัท่ีรับ  ..................................................... 

 ผูรั้บ............................................................ 

 

สวบช.  5.3 

 เขียนท่ี .................................................................... 

 ................................................................................ 

วนัท่ี........... เดือน......................... พ.ศ.................... 
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5.  รายละเอียดการค านวณการจดัใหมี้หลกัประกนั 
5.1  ขอ้มูลงบการเงินปีล่าสุด   

          ตวัเลขจากงบการเงินท่ีตรวจสอบและรับรอง โดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

          ตวัเลขคาดการณ์ ในกรณีท่ีงบการเงินล่าสุดยงัไม่ไดต้รวจสอบและรับรอง โดยผูส้อบบญัชี    (ให้กรอกข้อมูลเพิม่เตมิ ในข้อ 5.2)     

 *ทุน **รายไดร้วมส าหรับค่าบริการท่ีตอ้งจดัให้มีหลกัประกนั  

     ส้ินรอบปีบญัชี   วนัท่ี............../.................../............. 

ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการจดัให้มีหลกัประกนัเพ่ือประกนั
ความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามแลว้ตามกฎกระทรวงฯ เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และในการแจง้
หลกัประกนัคร้ังน้ี  จ  านวนท่ีมากกวา่ในการคิดค านวน
หลกัประกนั คือ 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รวม

ทั้งหมด 

ทุน 
(ช่องท่ี 1) 

 
 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

 
..........................  

รายได ้
 

ประเภท 
ลูกคา้ 

ท าบญัชี  (ช่องท่ี 2)  สอบบญัชี  (ช่องท่ี 3) 
  ของทุน  ณ  วนัท่ียืน่จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ
บญัชี / วนัส้ินรอบปีบญัชี   

 

  ของรายได ้ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี   
 
   

คิดเป็นจ านวนเงิน.....................................บาท 
(ตวัอกัษร..........................................................) 

จ านวน
ราย 

รายได ้  
(บาท) 

จ านวน
ราย 

รายได ้ 
 (บาท) 

บริษทัจด
ทะเบียน*** 

    

ไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน 

    

รวมรายได ้     

ช่องท่ี (1) ช่องท่ี (2)+(3) 

 

* “ทุน”   หมายความวา่  ทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ากดั  ทุนช าระแลว้ของบริษทัมหาชนจ ากดั ส่วนลงหุ้นของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั  หรือเงินท่ีผูเ้ป็น
หุ้นส่วนหรือสมาชิกน ามาลงหุ้นในนิติบุคคลอ่ืน (กรณีท่ีนิติบุคคลจดทะเบียนคร้ังแรก ให้กรอกเฉพาะทุน) 

** “รายได”้  หมายความวา่  รายไดท่ี้เกิดจากการประกอบกิจการให้บริการดา้นท าบญัชี หรือดา้นการสอบบญัชี  หรือให้บริการวชิาชีพบญัชีดา้นอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  9 
*** ”บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในท่ีอ่ืน ๆ  
  

5.2  ในกรณีท่ีขอ้มูลในขอ้ 5.1 เป็นตวัเลขคาดการณ์  ใหก้รอกขอ้มูลเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นตวัเลขจากงบการเงินปีล่าสุดท่ีตรวจสอบและรับรอง โดย 
        ผูส้อบบญัชีแลว้ 
 

 *ทุน **รายไดร้วมส าหรับค่าบริการท่ีตอ้งจดัให้มีหลกัประกนั  

     ส้ินรอบปีบญัชี    วนัท่ี............../.................../............. 

       
การค านวณการจดัให้มีหลกัประกนั 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวม

ทั้งหมด 

ทุน 
(ช่องท่ี 1) 

 
 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

 
..........................  

รายได ้
 

ประเภท 
ลูกคา้ 

ท าบญัชี (ช่องท่ี 2) สอบบญัชี (ช่องท่ี 3) 
  ของทุน  ณ  วนัท่ียืน่จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ
บญัชี /  วนัส้ินรอบปีบญัชี   

 

  ของรายได ้ ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี   
 
   

คิดเป็นจ านวนเงิน.....................................บาท 
(ตวัอกัษร..........................................................) 

จ านวน
ราย 

รายได ้  
(บาท) 

จ านวน
ราย 

รายได ้  
(บาท) 

บริษทัจด
ทะเบียน*** 

    

ไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน 

    

รวมรายได ้     

ช่องท่ี (1) ช่องท่ี (2)+(3) 

*“ทุน”   หมายความวา่  ทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ากดั  ทุนช าระแลว้ของบริษทัมหาชนจ ากดั ส่วนลงหุ้นของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั  หรือเงินท่ีผูเ้ป็น
หุ้นส่วนหรือสมาชิกน ามาลงหุ้นในนิติบุคคลอ่ืน 

** “รายได”้  หมายความวา่  รายไดท่ี้เกิดจากการประกอบกิจการให้บริการดา้นท าบญัชี หรือดา้นการสอบบญัชี  หรือให้บริการวชิาชีพบญัชีดา้นอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  9  
*** ”บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในท่ีอ่ืน ๆ  
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6. รายละเอียดการจดัใหมี้หลกัประกนั    มีดงัน้ี  

 บญัชีเงินฝากประจ า     1 ปี    ........ ปี   ของธนาคาร ............................................................................  สาขา ...................................................................     

     ช่ือบญัชี.........................................................................................  เลขท่ีบญัชี............................................วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 

  จ านวนเงิน ........................................................  บาท (ตวัอกัษร......................................................................................................................................................)  

        บตัรเงินฝาก ของธนาคาร .................................................................................................................................  สาขา ...................................................................  

   ช่ือบญัชี.........................................................................................  เลขท่ีบญัชี............................................วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 

   จ านวนเงิน ........................................................  บาท (ตวัอกัษร.................................................................................................................................... ..................) 

   พนัธบตัรรัฐบาลไทย  เลขท่ี ................................................................. วนัท่ี............................................... วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 
       จ านวนเงิน ............................................................ บาท (ตวัอกัษร..................................................................................................................................................) 

   พนัธบตัรองคก์รหรือรัฐวิสาหกิจ ออกโดย....................................................................................... เลขท่ี..................................................................................... 

       วนัท่ี....................... วนัท่ีครบก าหนด ............................ จ  านวนเงิน ..........................บาท  (ตวัอกัษร............................................................................................) 

 กรมธรรมป์ระกนัภยั ของบริษทั .............................................................. เลขท่ี ..........................................วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 

         จ านวนเงิน ............................................................ บาท (ตวัอกัษร...................................................................................................................................................) 

       ขา้พเจา้จะด ารงหลกัประกนัดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง ขอ้ 5 
 
7.  ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงประเภทของหลกัประกนัในระหวา่งรอบปีบญัชี ขา้พเจา้ตกลงแจง้ต่อสภาวชิาชีพบญัชีภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี 
     มีการเปล่ียนแปลงตามกฎกระทรวงฯขอ้ 6 วรรคสอง 
 
8.  ขา้พเจา้ไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนเงิน  ทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั  และการด ารงหลกัประกนัเพ่ือประกนัความรับผิด    
      ต่อบุคคลท่ีสามตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ  ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยถูกตอ้งและครบถว้น 
 

9.  การช าระค่าแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัประกนัฯ      

  ไดช้ าระค่าแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัประกนัฯ     จ  านวนเงิน  400 บาท  ( ส่ีร้อยบาทถว้น)  โดยไดแ้นบหลกัฐานการช าระเงินมาพร้อมกบั
แบบฟอร์มน้ี  ดงัน้ี 

    เงินสด (ช าระ ณ  ท่ีท าการสภาวิชาชีพบญัชีหรือท่ีท าการสาขาของสภาวิชาชีพบญัชีเท่านั้น) 

    ใบน าฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารของ สภาวิชาชีพบญัชี 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  สาขายอ่ยถนนอโศกมนตรี เลขท่ีบญัชี  925 - 0 - 03773-7  วนัท่ี…........……….จ านวนเงิน…………………..…. 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาอาคารเสริมมิตร เลขท่ีบญัชี  085 – 0 - 06134-2  วนัท่ี…………..……จ านวนเงิน.………………..….. 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  สาขาอโศก  เลขท่ีบญัชี  032 – 4 -59261-6  วนัท่ี………………..จ านวนเงิน.……………..…….. 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   สาขายอ่ยสุขมุวิท 21 เลขท่ีบญัชี  611 - 2 - 03377-5 วนัท่ี…………….….จ านวนเงิน…………………….. 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาส่ีแยกอโศก เลขท่ีบญัชี  109 – 1 -37261-4  วนัท่ี………………..จ านวนเงิน.……………..…….. 

    แคชเชียร์เช็คส่ังจ่าย  สภาวชิาชีพบญัชี  (โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผูถื้อ”) 
   ธนาคาร……………………..………..……….. เลขท่ี………………………………………....……….... วนัท่ี……….……… จ านวนเงิน………..………….…  
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ประทบัตรา 

 

10.  หลกัฐานการแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัประกนัฯ     (พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1  เดือน 

    ส าเนาหลกัประกนั....................................................................................................................................................................................................................  

    ส าเนางบการเงินของปีก่อน  

  หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนนิติบุคคล (ถา้มี)   

  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................ .............................................. 
  

 ภายในหกสิบวันนับแต่ว ันส้ินรอบปีบัญชีทุกปี ข้าพเจ้าจะจัดให้มีหลักประกันเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสามของทุน                                
ณ วนัส้ินรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา  หรือของรายได้รอบปีบัญชีท่ีผ่านมา  แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า  และแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับหลักประกัน                  
ต่อสภาวชิาชีพบญัชีฯ  
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลต่างๆท่ีไดย้ื่นต่อสภาวิชาชีพบญัชีเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และขา้พเจา้ยินดีท่ีจะแสดงหลกัฐานและ

ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในสังกดั รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพส านกังาน และยินยอมให้ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

จากสภาวิชาชีพบญัชี เขา้เยี่ยมและตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพส านกังาน ตลอดจนเรียกขา้พเจา้มาให้ถอ้ยค า หรือ ช้ีแจง หรือ ท าค าช้ีแจง

เป็นหนงัสือ หรือ ส่งมอบเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในสังกดั และระบบควบคุมคุณภาพ

ส านกังาน เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1   

 
 

 

   

    ลงช่ือ...................................................................................กรรมการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ผูรั้บมอบอ านาจ 

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

                      

    ลงช่ือ...................................................................................กรรมการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

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

 

 

ค าเตือน  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  มาตรา 66 นิติบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11   ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาทและปรับอีกไม่เกิน              

วนัละหน่ึงหมืน่บาทจนกว่าจะได้ปฏบิัตใิห้ถูกต้อง 

 

 

 


