
วันที่ ...........................................
ขาพเจา ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว ( ) ยศ .................................................................................... 

( ) ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ........... ( ) ผูขอขึ้นทะเบียนฝกหัดงานสอบบัญชี รับเลขที่/เลขประจําตัวสอบ .............. 
ที่อยูปจจุบัน เลขที่ .................... หมูที่ ............. อาคาร ........................................ หมูบาน ........................................ 
ซอย/ตรอก ............................ ถนน ............................... ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ..........................
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................. โทรศัพท .................................. โทรสาร ..............................

ขอแจงความประสงค

1. เปลี่ยนแปลงขอมูลทางทะเบียนใหม ดังนี้

( ) ที่อยู เลขที่ .................... หมูที่ ............. อาคาร .......................................... หมูบาน .......................................... 
ซอย/ตรอก ........................... ถนน .............................. ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ...........................
จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย .................. โทรศัพท ...................... ตอ ........ โทรศัพทเคลื่อนที่ ......................... 
โทรสาร ............................. E-mail ....................................................................

( ) ที่ตั้งสํานักงานในการรับรองงบการเงิน ชื่อสํานักงาน ............................................................. ตั้งอยูเลขที่ ................. 
หมูที่ .......... อาคาร ................................... หมูบาน .................................. ซอย/ตรอก .......................................... 
ถนน .................................... ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .................... 
รหัสไปรษณีย .................. โทรศัพท ..................... ตอ ....... โทรศัพทเคลื่อนที่ .................... โทรสาร ..........................

( ) เพิ่มสํานักงานในการรับรองงบการเงินอีก 1 แหง ชื่อสํานักงาน .................................................................................. 
ตั้งอยูเลขที่ ................. หมูที่ ......... อาคาร ...................... หมูบาน ............................ ซอย/ตรอก.............................. 
ถนน ................................ ตาํบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด ..................... 
รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ...................... ตอ .......... โทรศัพทเคลื่อนที่ ....................... โทรสาร ..................

( ) เพิ่มสํานักงานในการรับรองงบการเงินมากกวา 1 แหง (โปรดจัดทําเอกสารแนบตางหาก)

2. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและช่ือสกุล เปน   ( ) ชื่อ ................................ ( ) ชื่อสกุล ....................................................
3. ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน เปน ................................................................................................
4. ขอทําบัตร/ใบแทน      ( ) บัตรประจําตัวสอบใหม ( ) ใบแทนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เนื่องจาก ( ) เปลี่ยนแปลงชื่อ/ช่ือสกุล ( ) สูญหาย/เสียหาย ( ) อื่นๆ ระบุ ............................. 
5. ขอหนังสือรับรอง ( ) หนังสือรับรองสถานภาพการเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ในชื่อ ชื่อสกุล ดังนี้ 

(ภาษาไทย) ............................................................... จํานวน .......... ฉบับ
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................... จํานวน .......... ฉบับ

6. ขอสําเนาเอกสารที่นายทะเบียนรับรองวาถูกตอง เกี่ยวกับ
( ) สําเนาใบเสร็จรับเงิน จํานวน ......... ฉบับ 
( ) สําเนาใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน ......... ฉบับ
( ) สําเนาเอกสารอื่นๆ (ระบุ) ........................................................... จํานวน .......... ฉบับ

   (พลิก)

(สําหรับเจาหนาที)่

รับเลขที่...................................
เลขที่ใบเสร็จ............................
วันที่รับ....................................
ผูรับ........................................

แบบ ผส. ๗

คําขอทั่วไป

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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7. ขอใชบริการอื่นๆ ( ) ตรวจสอบผลสอบสะสม ( ) เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการดูผลการทดสอบ  
( ) สืบคนขอมูลในแฟมประวัติ ( ) อื่นๆ (ระบุ) ............................................................

8. การขอรับหรือการจัดสงเอกสาร  ( ) มารับดวยตนเอง ณ ที่ทําการของสภาฯ เมื่อสภาฯ มีหนังสือแจงใหทราบ
( ) ทางไปรษณีย ตามแบบแจงรายละเอียดการจัดสงเอกสาร (ผส. ๘)

(ลงลายมือช่ือ) ........................................... ผูยื่นคําขอ
(..........................................)

โปรดแนบหลักฐานประกอบคําขอตามวัตถุประสงคในแตละขอ ตามหมายเหตุประกอบดานลางนี้

หมายเหต ุ   1.  การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ ผูยื่นคําขอตองแนบหลักฐาน คือ
1.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสืออื่นใดของทางราชการซ่ึงใชในการแสดงตนได
1.2  สําเนาหลักฐานอื่นท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (ถามี)

2. การขอทําบัตรประจําตัวสอบใหม/ใบแทนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูยื่นคําขอตองแนบหลักฐาน คือ
2.1  รูปถายปจจุบัน สีหรือขาวดํา ครึ่งตัว หนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
ถายมาแลวไมเกิน 1 ป  จํานวน 2 รูป (กรณีขอทําบัตรประจําตัวสอบใหม)
2.2  รูปถายปจจุบัน สีหรือขาวดํา ครึ่งตัว หนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 2 นิ้ว
ถายมาแลวไมเกิน 1 ป  จํานวน 2 รูป (กรณีขอใบแทนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต)
2.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสืออื่นใดของทางราชการซ่ึงใชในการแสดงตนได
-  ใบแจงความ (กรณีสูญหาย/เสียหาย)
-  สําเนาหลักฐานอื่นท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล)

3. การขอหนังสือรับรองสถานภาพการเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูยื่นคําขอตองแนบหลักฐาน คือ
3.1  รูปถายปจจุบัน สีหรือขาวดํา ครึ่งตัว หนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 2 นิ้ว
ถายมาแลวไมเกิน 1 ป ตามจํานวนหนังสือรับรองที่ไดย่ืนขอไว
3.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสืออื่นใดของทางราชการซ่ึงใชในการแสดงตนได

4. การขอสืบคนขอมูลในแฟมประวัติ ผูยื่นคําขอตองแนบหลักฐาน คือ
4.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสืออื่นใดของทางราชการซ่ึงใชในการแสดงตนได

5. การชําระคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอตาง ๆ โดยวิธี
5.1  ชําระ ณ ที่ทําการสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ที่ทําการสาขาของสภาวิชาชีพบัญชี เทานั้น
5.2  สงแคชเชียรเช็คสั่งจาย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ โดยขีดครอมเช็คและขีดฆา “หรือผูถือ” 
5.3  นําเงินฝากเขาบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ประเภทออมทรัพย

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยอโศกมนตรี เลขที่บัญชี
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารเสริมมิตร
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยสุขุมวิท 21   เลขที่บัญชี
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   สาขาอโศก เลขที่บัญชี 

5.4  ใหหักบัญชีธนาคาร และการชําระผานบัตรเครดิต (Online Payment)
5.5  พิมพใบแจงหนี้ตามรูปแบบที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดผานเว็บไซตของสภาวิชาชีพบัญชีชําระผานธนาคาร    

(Bill Payment)

 ผูยื่นคําขอตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสารถูกตองทุกฉบับ และ ตองนําหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมมาพรอมกับคําขอ 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกอโศก เลขที่บัญชี

เลขที่บัญชี 
925  0  03773  7   - - -
085  0  06134  2- - -
611  2  03377  5- - -
032  4  59261  6- - -
109  1  37261  4- - -


