
    

(สำหรับเจ้าหน้าที่) 
เลขที่รับ...................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ............................... 
วันที่.........................................  
 
 

 

 

 

                       เอกสารแนบใบสมัครรับเลือกต้ัง 

เป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี 
   
 

1.  ข้อมูลประวัติส่วนตัว 

1.1 ข้าพเจ้า  ชื่อ-นามสกุล   ( ❑นาย ❑นาง ❑นางสาว ❑ อื่นๆ ..........................................................................................................)  
 (ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................................. 

  (ภาษาอังกฤษ)  .......................................................................................................................................................................................... 
1.2 เกิด วันที่............... เดือน....................................... พ.ศ. ................  อายุ .............ปี    เชื้อชาติ........................  สัญชาติ........................ 
1.3 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ---- 
1.4 สถานที่ติดต่อ 
 (1)  ที่อยู่ปัจจุบัน  

       เลขที่..................................... หมู่ที่.............................. หมู่บ้าน.............................................  อาคาร......................................................  

 ตรอก/ซอย..............................ถนน............................... ตำบล/แขวง...................................... อำเภอ/เขต..............................................  

 จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.................  โทรศัพท์............................................ โทรสาร................................................... 

 E-mail........................................................................................................................................................................................................ 

 (2)  สถานที่ทำงานปัจจุบัน 

 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง................................................................................................................................................................................  

 ชื่อหน่วยงาน...............................................................................................................................................................................................  

 เลขที่..................................... หมู่ที่.............................. หมู่บ้าน.............................................  อาคาร......................................................  

 ตรอก/ซอย..............................ถนน............................... ตำบล/แขวง...................................... อำเภอ/เขต..............................................  

 จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.................  โทรศัพท์............................................ โทรสาร................................................... 

 E-mail........................................................................................................................................................................................................ 
 

2.  วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สำเร็จการศึกษาเมื่อป ี สถาบันการศึกษา 

ปริญญาตร ี    

ปรญิญาโท    
ปริญญาเอก    

อื่นๆ    
 
 
 
 
 

 
 

ติดรูปถ่ายปัจจุบัน 
ไม่เกิน ๖ เดือน 

เอกสารแนบใบสมัครที่ เอกสารแนบใบสมัครที่   ๑๑ 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
133 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 02 685 2587 โทรสาร 02 685 2515 www.tfac.or.th 



    

 
 
 
 
 

 

3.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี ดังต่อไปน้ี 
3.1 เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี หมายเลข  ---- 
3.2 มีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหน่ึงตามท่ีกำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๔) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ

นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง พ.ศ. 2547 
ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง / ช่วง

ระยะเวลา 
รวมระยะเวลา ชื่อหน่วยงาน / 

บุคคลอ้างอิง 
 (ระหว่างปี...... ถึงปี....) ปี เดือน และตำแหน่ง 
(1)  เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบญัชี หรือดำรงตำแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัย์ แห่งประเทศไทย และหรือบริษัทมหาชน ซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำ
กว่า 1,000 ล้านบาท เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบหา้ปีในวันเลือกต้ัง 

1. ตำแหน่ง................. 
ปี........ถึงปี.................. 
2. ตำแหน่ง................. 
ปี.......ถึงปี................... 

 
........... 
 
…........ 

 
........... 
 
……..... 

  
1.……………........... 
  
2……………………... 

 (2)  เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีในวัน
เลือกต้ัง โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่
น้อยกว่าสองบริษัทหรือบริษัทมหาชนที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ไม่
น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัทมหาชนที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
อย่างน้อยหน่ึงบริษัทและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
น้อยหน่ึงบริษัท 

1. ตำแหน่ง................. 
ปี........ถึงปี.................. 
2. ตำแหน่ง................. 
ปี.......ถึงปี................... 

 
........... 
 
……..... 

 
........... 
 
……..... 
 

  
1.…………....…....... 
  
2…………………….. 

(3)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกิจการที่ใหบ้ริการด้านการบัญชีแก่
องค์กรต่างๆ มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบหา้ปีในวันเลือกต้ัง 
 
 

1. ตำแหน่ง................. 
ปี........ถึงปี.................. 
2. ตำแหน่ง................. 
ปี.......ถึงปี................... 

 
........... 
 
……..... 

 
........... 
 
……..... 

  
1.……………....... 
  
2……………………... 

(4)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกิจการที่ใหบ้ริการใหค้ำปรึกษาด้าน
ภาษีอากรแก่องค์กรต่างๆ มาเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบหา้ปีในวันเลือกต้ัง 

1. ตำแหน่ง................. 
ปี........ถึงป.ี................. 
2. ตำแหน่ง................. 
ปี.......ถึงปี................... 

 
........... 
 
……..... 

 
........... 
 
……..... 

  
1.……………....... 
  
2……………………... 

 (5)  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด
หรือระดับรองของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
แล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบญัชีมาเป็นเวลารวมกันไม่
น้อยกว่าห้าป ี

1. ตำแหน่ง................. 
ปี........ถึงปี.................. 
2. ตำแหน่ง................. 
ปี.......ถึงปี................... 

 
........... 
 
……..... 

 
........... 
 
……..... 

  
1.……………....... 
  
2……………………... 

(6)  เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ ในระดับไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการให้การรับรอง ซึง่สอนเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า
สิบห้าปใีนวันเลือกต้ัง 

1. ตำแหน่ง................... 
ปี...........ถึงปี................. 
2. ตำแหน่ง................... 
ปี..........ถึงปี.................. 

 
........... 
 
……..... 

 
........... 
 
……… 

  
1.……………....... 
  
2……………………... 

 

           หมายเหตุ  กรณีคณุสมบัติตาม (1) (3) และ (4)  อาจนับระยะเวลารวมกันในระหว่าง (1) (3) และ (4)  สำหรับระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ก็ได้  
แต่เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปีในวันเลือกต้ัง  
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 

   3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.4 ไม่เคยถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามกฎหมายอื่น 
3.5 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต 
3.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระทำการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
3.7 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
3.8 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือ

เจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง 

4.  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงาน ดังน้ี  
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นทีท่างราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ โดยมีรูปถ่ายของผู้สมัครในบัตรน้ัน ด้วย 
 หลักฐานหรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเพ่ือประกอบการพิจารณาข้อมูลตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบใบสมัคร 
 ข้อ 3.2 จำนวน........................ฉบับ 
 รูปถ่ายสคีรึง่ตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน   
 - ขนาด 2 น้ิว จำนวน 2 รูป   
 - ขนาด 3 น้ิว X 5 น้ิว จำนวน 3 รูป พร้อม File รปูถ่ายที่บรรจุไว้ในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าโดย
ถูกต้องแล้ว 

ย่ืน ณ วันที่......................... เดือน...............................พ.ศ. ................... 

ลงชื่อ.........................................................................ผู้สมัคร 

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

คณะกรรมการอำนวยการเลือกต้ัง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาผลงานของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี              
ตามใบสมัครรับเลือกต้ังแล้ว มีความเห็นดังน้ี 

  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
  ไมม่ีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ระบุเหตุผล................................................................................... 
 …………………………………........................................................…………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………….......................................................…………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ............................................................................. 
          (........................................................................) 

         ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกต้ัง 
        วันที่.................................................................. 

 
 


