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ขา้พเจา้  ขอขึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีกบัสภาวิชาชีพบญัชี ในมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอยีด ดงัน้ี 

(I would apply for registration as a bookkeeper of the Federation of Accounting Professions in accordance with Section 44 of the 
Accountancy Act 2004. The details are as follows: ) 
 
1.   ข้อมูลประวัติส่วนตัว (Personal Information) 
 1.1 ช่ือ-สกลุ (Name – Last Name)  ❑  นาย (Mr.)   ❑   นาง (Mrs.)   ❑   นางสาว (Miss) ❑   ยศ (Title)                           
        ................................................................................................................................................................................................................. 
 1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth) 

วนัท่ี (Date)............... เดือน (Month)................. พ.ศ. (Year) ............... อาย.ุ..............ปี (Age)  เช้ือชาติ (Race)..................  สัญชาติ 
(Nationality)......................  ศาสนา (Religion)........................  

 1.3 ❑ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน (Identification card number) ---- 
    ❑ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นผูไ้ม่มีสัญชาติไทย) (Passport) (In case of non-Thai nationality)              
    ❑ อื่นๆ ระบุ (Others, please specify) .................................................................................. เลขท่ี (No.) ........................................................      
    ออกโดย (Issued by)........................................................................................... วนัหมดอาย ุ(Expire Date)...................................................... 
 

2. สถานที่ติดต่อ ( Contact Information) 
 2.1 ท่ีอยูปั่จจุบนั (Current Address) เลขท่ี (Number)................................................หมู่ท่ี (Moo)............................................................ 

  อาคาร(Building)...............................................................หมูบ่า้น(Village)....................................................................................... 
  ตรอก/ซอย (Alley/Soi)......................................................................ถนน (Road)..............................................................................   
  ต าบล/แขวง (Sub-District)..............................................................อ าเภอ/เขต (District)...................................................................  

     จงัหวดั (Province)................................................................................... รหสัไปรษณีย ์(Zip Code).................................................. 
       โทรศพัท ์(Tel)............................................โทรสาร (Fax)................................... E-mail.................................................................. 
 2.2 ท่ีท างาน (Workplace Address) ต าแหน่ง (Position) .......................................................................................................................... 
        ช่ือสถานท่ี...........................................................................................................................................................................................  
        เลขท่ี (Number)…....................................................หมู่ท่ี (Moo)…........................................................... 

   อาคาร(Building)….........................................................หมู่บา้น(Village)….................................................................................... 
   ตรอก/ซอย (Alley/Soi)…...........................................................ถนน (Road)…...............................................................................  

สภาวิชาชีพบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี    ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

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 
 

 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่/For staff) 

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

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

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

ล าดบัท่ี(Number)........................................................... 

สวบช.2/TFAC 2 

ค าขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีค าขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี  
ในมาตรา ในมาตรา 4444  ก าหนดให้ก าหนดให้ผูป้รผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเป็นผูท้  าบญัชี ตอ้งเป็นะกอบวิชาชีพบญัชีเป็นผูท้  าบญัชี ตอ้งเป็น   

สสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีกบัสภาวิชาชีพบญัชีมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีกบัสภาวิชาชีพบญัชี  (เลือกท าอยา่งใดอย่างหน่ึง)(เลือกท าอยา่งใดอย่างหน่ึง)   

Application for registration as a bookkeeper. 
In Section 44, a professional accountant who is a bookkeeper must be a member of the Federation of Accounting Professions or register to be 

an accountant of the Federation of Accounting Professions. (Choose one of the above options) 
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   ต าบล/แขวง (Sub-District)…......................................................อ าเภอ/เขต (District)…........................................................  
   จงัหวดั (Province)….......................................................................... รหสัไปรษณีย ์(Zip Code)…........................................ 
   โทรศพัท ์(Tel)….............................โทรสาร (Fax)…................................ E-mail….............................................................. 

 2.3  สถานท่ีท่ีตอ้งการให้ติดต่อ/ส่งเอกสาร (Where to contact / send documents)  
     ❑ ท่ีอยูปั่จจุบนั (current address) ❑ ท่ีท างาน (Workplace) 
 
3.   วุฒิการศึกษา (Education)  

3.1  ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี (Lower than Bachelor's Degree) 

ระดบั ปวส. / อนุปริญญา สถาบนั (Received High Vocational Certificate / Associate Degree from Institute)............................. 

หลกัสูตร (Course)  .....................................   วุฒิการศึกษา (Educational background) ................................................................ 

สาขาวิชา (Majors) .......................................  ส าเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ. Z Year of graduation) .................................................... 

3.2  ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป (Bachelor's Degree or Higher) 

ระดบัปริญญาตรี สถาบนั (Bachelor's Degree: Institute)........................................หลกัสูตร (Course).......................................... 

วุฒิการศึกษา (Educational background).......................................................... สาขาวิชา (Majors) ................................................ 

ส าเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ. (Year of graduation)................................................................................................................................ 

ระดบัปริญญาโท สถาบนั (Master's Degree: Institute)...........................................หลกัสูตร (Course)............................................ 

วุฒิการศึกษา (educational background).............................................................สาขาวิชา (Majors)................................................. 

ส าเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ. (Year of graduation)................................................................................................................................ 

วุฒิการศึกษาอ่ืนๆ ระบุ (Other qualified degrees, please specify)...................................................................................................
สถาบนั (Institute) ................................................................... หลกัสูตร (Course).......................................................................... 

วุฒิการศึกษา (educational background)...................................................สาขาวิชา(Majors)........................................................... 

ส าเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ.(Year of graduation)................................................................................................................................. 
 

4.  ขา้พเจา้ (I) ❑ ไม่เคย (have never been)  ❑ เคย (have been) 

ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เน่ืองจากการกระท าความผิดมาตรา 269 มาตรา 323 หรือความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์เวน้แต่ความผิด
ฐานท าให้เยทรัพยแ์ละความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชี กฎหมายว่าดว้ยผูส้อบ
บญัชีหรือกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ 
เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการรับรองงบการเงินหรือบญัชีอื่นใดอนัไม่ถูกตอ้งหรือท ารายงานเท็จ หรือความผิดตามหมวด 5 และ หมวด 6 แห่ง
พระราชบยัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

(imprisoned by a court’s final judgment for offences under Section 269 and Section 323, or offences related to property except 
offences on loss of property and trespassing under the Criminal Code, offences under accounting law, auditing law, or corporate 
liability law offense on a registered partnership Limited partnership, limited company, association and foundation related to the 
certification of financial statements or any other account relating to faults or untrue certification of financial statements, accounts 
or reports, or offences under Chapter 5 and Chapter 6 of 2004 Act.) 
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5.  หลักฐานการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (Proof of being membership of the Federation of Accounting Professions) 

  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัรสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีดงัต่อไปน้ี  

(I enclose the following supporting documents for FAP membership application.) 

 ❑  รูปถ่ายปัจจุบนัไม่เกิน 1 ปี หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 ใบ (เยบ็ติดกบัใบสมคัร) 

  (a photo that is not over 1 year with no hat or glasses, with size of 1inch) (attached to the application) 

❑  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสืออื่นใดของทางราชการซ่ึงใชใ้นการแสดงตนได ้

 (A copy of ID card or any other official documents that are accepted as proof of identity) 

❑  ส าเนาหนงัสือเดินทาง (เฉพาะกรณีผูส้มคัรเป็นผูไ้ม่มีสัญชาติไทย) 

 (A copy of passport) (Only if the applicant is not Thai) 

❑  ส าเนาหลกัฐานการศึกษาทางการบญัชี  (Transcript, ปริญญาบตัร อนุปริญญาบตัร วุฒิบตัร หนงัสือรับรองส าเร็จการศึกษา หรือ  

หนงัสือรับรองการอยูใ่นระหว่างการศึกษาในกณณีสมาชิกสมทบซ่ึงยงัไม่ส าเร็จการศึกษา) 

(A copy of accounting education evidences) (Transcript, diploma, graduation certificate, or certificate of graduate study in 
case of an associate member who has not yet graduated) 

❑  ส าเนาหนงัสืออนุญาตให้ท างานในราชอาณาจกัร (เฉพาะกรณีผูส้มคัรเป็นผูไ้ม่มีสัญชาติไทย) 

 (A copy of work permit allowing to work in the Kingdom) (Only if the applicant is not Thai) 

❑  หนงัสือส าคญัการเปล่ียนแปลง ช่ือ สกุล เช่น ทะเบียนสมรส (ถา้มี) 

 (Important letter of name changes such as marriage certificate) (if any) 

หมายเหตุ (note) : 

- ผูส้มคัรตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารทุกฉบบั (Applicants must certify true copies of all documents.) 

- กรณีผูซ่ึ้งไม่มีสัญชาติไทยซ่ึงยื่นใบสมคัรเป็นสมาชิกวิสามญั ผูส้มคัรตอ้งแสดงหลกัฐานว่าประเทศท่ีตนระบุสัญชาติไวย้ินยอม
ให้ผูมี้สัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบญัชีในประเทศนั้น (In case of a non-Thai national who submits an application as an 
Extraordinary Member, he/she must show proof that his/her country of origin permits Thai nationals to engage in an audit 
profession in that country) 

 

6.  การช าระค่าบ ารุง (Payment) 

 ❑  เงินสดช าระกบัเจา้หนา้ท่ีสภาวิชาชีพบญัชี (Cash payments with the TFAC) 

❑  น าฝากเงินเขา้บญัชีสภาวิชาชีพบญัชี ช่ือบญัชี "สภาวิชาชีพบญัชีฯ" ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์

        (Deposit into the savings account of the Federation of Accounting Professions) 

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) …………………..…. 
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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) …………………..…. 
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 ) ………..………….……………………… 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขา้พเจา้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดในมาตรา 13 และมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพ-
บญัชีพ.ศ. 2547 และขอ้ความท่ีให้ไวข้า้งตน้เป็นความจริงทุกประการ นอกจากน้ี เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารับเป็นสมาชิก ขา้พเจา้ยินยอมให้
เจา้หนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชีขอเอกสารและหลกัฐานการสมคัรสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ิมเติมจากขา้พเจา้ได ้

    (I certify that I have all the qualifications and has no prohibitions in accordance with the details in section 13 and 14 of Accountancy 
Act 2004 and all statements declared in this application are true and correct. In Addition, for the benefit of considering to be FAP member, I will 
be pleased to allow the FAP's staffs to ask for further detailed information that is needed for the membership application.)   

 

 

   ลงลายมือช่ือ(Signature) ...........................................................ผูส้มคัร(Applicants)  

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

         วนัท่ี (Date)........................................................................  

 

 

 

 

 


