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 เขียนท่ี (Write at) .........................................................................  
    วนัท่ี (Date) .......... เดือน (Month) ........... พ.ศ. (Year) ...............  
 
        ขา้พเจา้  ขอแจง้การต่ออายทุะเบียนนิติบุคคลท่ีไดแ้จง้จดทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี ตามมาตรา 11 พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547       
        โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

        (I hereby notify the registration of the juristic person under Section 11 of the Accounting Profession Act 2004, as follow s: ) 

 

1.   ช่ือนิติบุคคล  (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................................................................... 
 Juristic Person's Name (in English) .......................................................................................................................... ........................................... 
2.     เลขทะเบียนนิติบุคคล (Juristic person's registration number)  

3.     ประเภท  จ านวน และรายได้จากธุรกิจท่ีให้บริการในแต่ละรอบปีบัญชี (ย้อนหลัง 3 ปี) 

        (Type of service, amount of people and revenue from the business that provide services in each accounting period) (dating back 3 years) 

3.1 ยอดรวมรายไดค้่าบริการ (The total sum of service income) 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 
 (ย้อนหลัง 3 ปี) 

(Fiscal Year Ended) 
(dating back 3 years) 

บริการท าบัญชี 
(Accounting services) 

บริการสอบบัญชี 
(Auditing service) 

รายได้ค่าบริการ
วิชาชีพบัญชีอืน่ 

(Other Professional 
Services Fees) 

รวมรายได้ค่าบริการ 
(ตรงตามงบการเงิน) 
(Total service Fees)  

(In accordance with financial 
statements) 

จ านวน 
(ราย) 

(Number of) 
(person) 

รายได้ 
(บาท) 

(Revenue) 
(Baht) 

จ านวน 
(ราย) 

(Number of) 
(person) 

รายได้ 
(บาท) 

(Revenue) 
(Baht) 

รายได้ (บาท) 
(Number of) 

(person) 

รายได้ (บาท) 
(Revenue) (Baht) 

       
       
       
 

ค าขอต่ออายุทะเบียนนิตบุิคคลค าขอต่ออายุทะเบียนนิตบุิคคล 

ตามมาตรา 11   
แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

Request Form for Renewal of Juristic Person's Registration 
Under Section 11 

of the Accounting Profession Act 2004 

  

  

สภาวิชาชีพบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี    ใในพระบรมราชูปถัมภ์นพระบรมราชูปถัมภ์  

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   

 

(ส าหรับเจ้าหน้าที/่For staff) 

เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน(Receipt number)............................ 

วนัท่ีออกใบเสร็จ(Date of receipt).................................. 

จ านวนเงิน(amount)....................................................... 

ล าดบัท่ี(Number)........................................................... 
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3.2 ลูกคา้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในท่ีอืน่ ๆ (ถา้มี)  
    (Customers that are listed on the Stock Exchange of Thailand and elsewhere) (if there is any) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด
วันที่ 

 (ย้อนหลงั 3 ปี) 
(Fiscal Year Ended) 
(dating back 3 years) 

บริการท าบัญชี 
Accounting services 

บริการสอบบัญชี 
Auditing service 

รายได้ค่าบริการวิชาชีพบัญชีอืน่ 

Other Professional Services 

Fees 

รวมรายได้ค่าบริการ 
Total service Fees  

จ านวน 
(ราย) 

(Number of) 
(person) 

รายได้ 
(บาท) 

(Revenue) 
(Baht) 

จ านวน 
(ราย) 

(Number of) 
(person) 

รายได้ 
(บาท) 

(Revenue)  
(Baht) 

รายได้ 
(บาท) 

(Revenue)  
(Baht) 

จ านวน (ราย) 
(Number of) 

 (person) 

       
       
       

 

 
4.  ข้าพเจ้าได้ย่ืนหลักฐานการจัดให้มีหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามต่อสภาวิชาชีพบัญชีทุกปีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 (I have submitted the proof of the securities for accounting practitioners' liability to the third persons that has been done annually to the 

Federation of Accounting Professions) 

5.  ข้อมูลนอกเหนือจากที่ได้จดแจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี ้ยังคงมีข้อมูลตรงกันกับท่ีได้แจ้งไว้แล้วต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามแบบ สวบช. 5  และ 5.1 ที่
ได้ย่ืนไว้แล้วก่อนการต่ออายุ 

 (In addition to the information given in this document, there is the exact same information that I gave to the Federation of Accounting 
Professions in TFAC 5 and TFAC 5.1 which were already submitted before renewing the registration) 

6.     การช าระค่าต่ออายุทะเบียนของนิติบุคคล (Payment for Renewal of the juristic person's registration) 
  ไดช้ าระค่าจดทะเบียนของนิติบุคคล  จ านวนเงิน  2,000 บาท  ( สองพนับาทถว้น)  โดยไดแ้นบหลกัฐานการช าระเงินมาพร้อมกบั 

แบบฟอร์มน้ี  ดงัน้ี 
  (I have already paid 2,000 baht (two thousand baht) for Renewal of the juristic person's registration and attached as proof of payment 

with this form.) 
 ❑   เงินสด (ช ำระ ณ  ท่ีท ำกำรสภำวิชำชีพบัญชีหรือท่ีท ำกำรสำขำของสภำวิชำชีพบัญชีเท่ำนั้น) 
  (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) …………………..…. 
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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 ) ………..………….……………………… 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลต่างๆท่ีไดย้ื่นต่อสภาวิชาชีพบญัชีเป็นขอ้มูลท่ีถูกต้อง ครบถว้น และขา้พเจา้ยินดีท่ีจะแสดงหลกัฐานและขอ้มูล

อื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังานของผูส้อบบญัชีในสังกดั รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพส านักงาน และยินยอมให้ผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากสภา

วิชาชีพบญัชี เขา้เยี่ยมและตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพส านกังาน ตลอดจนเรียกขา้พเจา้มาให้ถอ้ยค า หรือ ช้ีแจง หรือ ท าค าช้ีแจงเป็นหนงัสือ หรือ 

ส่งมอบเอกสารหลกัฐานอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในสังกดั และระบบควบคุณคุณภาพส านกังาน เพื่อประโยชน์

ในการก 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 าเตือน  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  มาตรา 66 นิติบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11   ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาทและปรับอีกไม่เกิน  วันละหนึ่งหม่ืน
บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

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 


