
 
 

   

 
                             สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                         

133 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0-2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501                                                         

  
 

 

ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

     เขียนที่............................................................                               
 

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

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ      

ขอแจ้งประวัติของข้าพเจ้า ไว้ดังนี้  

 1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว 

                1.1 ชื่อ-นามสกุล  นาย นางสาว  นาง  ยศ........................................................................................... 

                1.2 สัญชาติ...................................................................................................................................................... 

     1.3 บัตรประจ าตัวประชาชน เลขท่ี                           

     1.4 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ประเภท  สามัญ หรือ  วิสามัญตามมาตรา 14 วรรคสอง เลขท่ีสมาชิก.......................... 

  2. ที่อยู ่

    2.1 ที่อยูป่ัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) 

                 เลขท่ี...............หมู่ท่ี.........อาคาร......................................หมู่บ้าน...............................ซอย............................ 

                ถนน................................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด........................                               

                 รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์..................................โทรสาร.................................e-mail....................... 

    2.2 ที่อยู่ตามภมูิล าเนา (ตามทะเบียนบา้น) 

            เลขท่ี...............หมู่ท่ี.........อาคาร......................................หมู่บ้าน...............................ซอย............................ 

                ถนน................................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด........................                               

          รหัสไปรษณีย์.................... 

    2.3 ที่อยู่ส านักงาน 

            ชื่อส านักงาน............................................................................................................................................... 

                      เลขท่ี...............หมู่ท่ี.........อาคาร......................................หมู่บ้าน...............................ซอย............................ 

                ถนน................................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด........................                               

          รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์..................................โทรสาร.................................e-mail....................... 

    2.4 ที่อยูป่ัจจุบันที่ประกอบอาชีพ 

          ปัจจุบนัประกอบอาชีพ......................................................ชื่อท่ีท าการ............................................................. 

                      เลขท่ี...............หมู่ท่ี.........อาคาร......................................หมู่บ้าน...............................ซอย............................ 

                ถนน................................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด........................                               

          รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์..................................โทรสาร.................................e-mail....................... 

(ส าหรับเจ้าหน้าที)่ 

เลขท่ีใบเสร็จ..................................... 

วันท่ี................................................ 

ผู้รับ................................................ 
 
 
 

รูปถ่ายปัจจุบนั 

ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป 
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3. เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมาแล้วในฐานะ 

            ผู้ฝึกหัดงาน เลขประจ าตวัฝกึหัดงาน........................................................................................................ 

   ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน........................................................................................................................ 

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

 4. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรอืบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือไม่  

   ไม่เป็น  เป็น (ระบุ...............................................................................................................) 

 5. เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรือไม ่

   ไม่เป็น   เป็น (ระบุ...............................................................................................................) 

6. ประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมหรือท าให้ขาดความเปน็อิสระในหน้าที่ผู้สอบบัญชี หรือไม่ 

   ไม่มี    มี (ระบุ...................................................................................................................) 

 7. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากไดก้ระท าการอันก่อใหเ้กิดความเสือ่มเสียเกียรติศักดิแ์ห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง

หรือไม ่

   ไม่เคย   เคย (ระบุ...............................................................................................................) 

           8. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี     

และการกระท านั้นเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระส าคัญด้วย หรือไม่ 

   ไม่เคย  เคย (ระบุ................................................................................................................) 

 9. เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เนื่องจากกระท าความผิดตามมาตรา 269 มาตรา 323 หรือความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย์เว้นแต่ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์และความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย         

การบัญชี กฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือกฎหมายว่าด้วยการก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ เฉพาะที่เกี่ยวกับการรับรองงบการเงินหรือบัญชีอื่นใดอันไม่ถูกต้องหรือท ารายงานเท็จหรือความผิด      

ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ต้องค าพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือไม่ 

   ไม่เคย  เคย (ระบุ................................................................................................................) 

 10. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ 

   ไม่เป็น   เป็น (ระบุ ..............................................................................................................) 
 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้ยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องตามความจริงและครบถ้วน โดยข้าพเจ้ายินดี     

ท่ีจะแสดงหลักฐานและข้อมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานสอบบัญชี รวมท้ังยินยอมในการมาให้ถ้อยค า หรือชี้แจง หรือท าค าชี้แจง

เป็นหนังสือ หรือส่งมอบเอกสารหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีต่อสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแล

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

 

        
 

   ลงชื่อ ..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

               (…………………………………………………………) 

   

ปรับปรุงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 



 
 

   

 

 

ค ารับรอง 

  

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่า...........................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นว่าเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนสมควรเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 

           

    ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง 

                 (………………………………………………………….) 

          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน..................... 

         

    ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง 

                (…………………………………………………….…….) 

          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน..................... 

 

หมายเหตุ ผู้รับรองต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตไม่สิ้นผล หรือถูกพักใช้ใบอนุญาต  

 
 

       เอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 
 

1.  รูปถ่ายปัจจุบนั คร่ึงตวั หน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

2.  หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานท่ีท างานปัจจุบนั (หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกหนังสือรับรอง) 

  - ไม่เคยเปน็ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

- ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในคดีใด 

- ช่วงระยะเวลาการท างานตัง้แต่วันท่ีเท่าไร ถงึ ปจัจุบัน (ให้ระบุค าว่าจนถึงปัจจุบัน) 

3.     บัตรประจ าตวัสอบและบัตรแจ้งการฝึกหัดงานสอบบัญชี (กรณีเสียหายหรือสูญหายให้แนบใบแจง้ความ) 

4.      ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5.     ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงค าน าหนา้ หรือ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

6.  หนังสือรับรองการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กรณีเป็นผู้สอบบัญชีท่ีใบอนุญาตสิ้นผลตามมาตรา 41 วรรคสอง 

(6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ ต้องมีจ านวนชั่วโมง

เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในปีท่ียื่นค าขอสี่สิบชั่วโมง และอีกสี่สิบชั่วโมงต่อปีส าหรับทุกปีท่ียังไม่ได้ยื่นชั่วโมง

การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา แต่รวมกันแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยหกสิบชั่วโมง โดยไม่นับรวมจ านวนชั่วโมงในปีท่ียื่นค าขอ 

ท้ังนี้ ให้ใช้จ านวนชั่วโมงท่ีอบรมมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีก่อนปีท่ียื่นขอรับใบอนุญาตใหม่มาใช้ได้ 

 

หมายเหตุ ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีการลงลายชื่อของผูค้ าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการรับรองส าเนาถูกต้อง  

ปรับปรุงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 


