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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
133 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0 2685 2500  โทรสาร 0 2685 2501 

  
 

 

คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

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

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

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ 
ขอแจ้งประวัติของข้าพเจ้า ไว้ดังน้ี  

1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว 

 1.1 ช่ือ-นามสกุล  นาย นางสาว  นาง  ยศ............................................................................................................ 
 1.2 สัญชาติ.................................................................................................................................................................................. 
 1.3 บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่                           
 1.4 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ประเภท  สามญั หรือ  วิสามญัตามมาตรา 14 วรรคสอง เลขท่ีสมาชิก.............................. 

2. ที่อยู่ 

 2.1 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) 
  เลขท่ี....................หมู่ที่.........อาคาร...............................................หมู่บ้าน......................................ซอย............................. 
  ถนน.......................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................. 
  รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์................................โทรสาร...............................e-mail.................................................. 

 2.2 ที่อยู่ตามภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน) 
  เลขท่ี....................หมู่ที่.........อาคาร...........................................หมูบ่้าน...................................ซอย.................................... 
  ถนน........................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.......................... 
  รหัสไปรษณีย์.................... 

 2.3 ที่อยู่สำนักงาน 
  ช่ือสำนักงาน......................................................................................................................................................................... 
  เลขท่ี....................หมู่ที่.........อาคาร...............................................หมู่บ้าน......................................ซอย............................. 
  ถนน.......................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................. 
  รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์................................โทรสาร...............................e-mail.................................................. 

 2.4 ที่อยู่ปัจจุบันทีป่ระกอบอาชพี 
  ปัจจุบันประกอบอาชีพ.................................................ช่ือที่ทำการ...................................................................................... 
  เลขท่ี....................หมู่ที่.........อาคาร...............................................หมู่บ้าน......................................ซอย............................. 
  ถนน.......................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................. 
  รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์................................โทรสาร...............................e-mail.................................................. 

(สำหรับเจ้าหน้าท่ี) 
เลขท่ีใบเสร็จ.............................................. 
วันท่ี........................................................... 
ผู้รับ........................................................... 

รูปถ่ายปัจจุบัน 
ขนาด 2 นิ้ว 
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 3. เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมาแล้วในฐานะ 

   ผู้ฝึกหัดงาน เลขประจำตัวฝึกหัดงาน.................................................................................................. 

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

   อื่นๆ.................................................................................................................................................... 

 4. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือไม่  

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

 5. เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่ 

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

 6. ประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้ขาดความเป็นอิสระในหน้าท่ีผู้สอบบัญชี หรือไม่ 

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

 7. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากได้กระทำการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรงหรือไม่ 

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

 8. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี  
    และการกระทำนั้นเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระสำคัญด้วย หรือไม่ 

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

 9. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เนื ่องจากกระทำความผิดตามมาตรา 269 มาตรา 323 หรือความผิดเกี่ยวกับ 
ทรัพย์เว้นแต่ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์และความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่า  
ด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือกฎหมายว่าด้วยการกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ เฉพาะที่เกี่ยวกับการรับรองงบการเงินหรือบัญชีอื่นใดอันไม่ถูกต้องหรือทำรายงานเท็จหรือ
ความผิดตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือไม่ 

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

 10. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ 

   ไม่เป็น   เป็น (ระบุ ........................................................................................................) 
 11. แจ้งความประสงค์ขอใช้เลขทะเบียนเดิมสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตสิ้นผล 
                เลขทะเบียน      

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้ยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริงและครบถ้วน โดยข้าพเจ้ายนิดี 
ที่จะแสดงหลักฐานและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมทั้งยินยอมในการมาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจง หรือทำคำชี้แจง 
เป็นหนังสือ หรือส่งมอบเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีต่อสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
 
 
 
 ลงช่ือ .............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (…………………………………………………………) 
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เอกสารประกอบคำขอรับใบอนญุาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

คำรับรอง 
  

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือช่ือข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่า...........................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต และเห็นว่าเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนสมควรเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 

 ลงช่ือ...............................................................ผูร้ับรอง 

 (………………………………………………………….) 

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

 ลงช่ือ...............................................................ผูร้ับรอง 

 (…………………………………………………….…….) 

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

หมายเหตุ ผู้รับรองต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตไม่สิ้นผล หรือถูกพักใช้ใบอนุญาต 

 
 
 

 

1. รูปถ่ายปัจจุบัน ครึ่งตัว หน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไมส่วมแวน่ดำ ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

2. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานท่ีทำงานปัจจุบัน (หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกหนังสือรับรอง) 

  - ไม่เคยเป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

- ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด 

- ช่วงระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วนัท่ีเท่าไร ถึง ปัจจุบัน (ให้ระบุคำวา่จนถึงปัจจุบัน) 

3. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) เว้นแต่กรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือถ้าไม่สามารถแสดงบัตรประจำตวัประชาชนตัวจริงได้ ให้ใช้สำเนา 

        บัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

4. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) เว้นแต่กรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือถ้าไม่แสดงทะเบีบนบ้านตัวจริงได้ ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านลงลายมือช่ือ  

        รับรองสำเนาถูกต้อง 

5. บัตรประจำตัวผู้ฝึกหดังานและบัตรประจำตัวสอบ (ถ้ามี) 

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า หรือ ช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) 

7. หนังสือรับรองการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กรณีเป็นผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตสิ้นผลตามมาตรา 41 วรรคสอง (6)  

        แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ ต้องมีจำนวนช่ัวโมงเข้ารับการ 

        ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในปีที่ยื่นคำขอสี่สิบชั่วโมง และอีกสี่สิบชั่วโมงต่อปีสำหรับทุกปีที่ยังไม่ได้ยื่นชั่วโมงการฝึกอบรม 

        หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา แต่รวมกันแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยหกสิบช่ัวโมง โดยไม่นับรวมจำนวนช่ัวโมงในปีท่ียื่นคำขอ ท้ังนี้ ให้ใช้จำนวน 

        ช่ัวโมงท่ีอบรมมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีก่อนปีท่ียื่นขอรับใบอนุญาตใหม่มาใช้ได้ 

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีการลงลายชื่อของผู้คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการรับรองสำเนาถูกต้อง 


