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ขา้พเจา้ ขอสมคัรเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบญัชี (I would apply for membership of the Federation of Accounting Professions as) 

❑ สมคัรใหม่ (New Member ) 

❑ สมคัรใหม่ตามหนงัสือ สวบช. 1645 (ว)/2554 ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2554 (Re-new Member in accordance with TFAC's note No. 1645 C/2011  

      dated 10 August 2011) 
 
ประเภทสมาชิกท่ีตอ้งการสมคัร (โปรดดูค าช้ีแจงเก่ียวกบัการสมคัรเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในหวัขอ้ "คุณสมบติัของสมาชิกแต่ละประเภท") 
Types of Membership (Please refer to the TFAC's application for membership under the title "The qualification of each type of member) 

❑ สมาชิกสามญั (Ordinary member)   ❑ สมาชิกวิสามญั (Extraordinary members) 
กรณีมีสัญชาติอื่น ระบุ……………. 

(In case of Other nationalities, please specify) 

    ❑ สมาชิกสมทบ/Associate members 
    ❑ ผูป้ฏิบติังาน (Operative) 
    ❑ นกัศึกษา (Student) 

o  ราย 1 ปี   500.-   บาท 
     (One-year membership 500.- Baht) 
o  ราย 3 ปี   1,500.-   บาท 
     (Three-year membership 1,500.- Baht) 
o  ราย 5 ปี   2,500.-   บาท 
     (Five-year membership 2,500.- Baht) 

o  ราย 1 ปี   500.-   บาท 
     (One-year membership 500.- Baht) 
o  ราย 3 ปี   1,500.-   บาท 
     (Three-year membership 1,500.- Baht) 
o  ราย 5 ปี   2,500.-   บาท 
     (Five-year membership 2,500.- Baht) 

o ราย 1 ปี   300.-   บาท 
     (One-year membership 300.- Baht) 
o  ราย 3 ปี   900.-   บาท 
     (Three-year membership 900.- Baht) 
o  ราย 5 ปี   1,500.-   บาท 
    (Five-year membership 1,500.- Baht) 

 
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)................................................. 

สภาวิชาชีพบัสภาวิชาชีพบัญชีญชี    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 
Tel 0 2685 2500  Fax 0 2685 2501   www.tfac.or.th   
 

 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่/For staff) 

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

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

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

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

สวบช.1/TFAC 1 

ใบสมคัรเป็นสมาชิกสภาใบสมคัรเป็นสมาชิกสภาวิวิชชาชีพบัญชี าชีพบัญชี   
Applying for membership of the Federation of Accounting Professions  
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2. สถานที่ติดต่อ ( Contact Information) 
 2.1 ท่ีอยูปั่จจุบนั (Current Address)      เลขท่ี (Number)..............................................หมู่ท่ี (Moo)................................................. 

  อาคาร(Building)..................................................หมู่บา้น(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)….....................................................................  
   ต าบล/แขวง (Sub-District)…......................................................อ าเภอ/เขต (District)…........................................................  
   จงัหวดั (Province)….......................................................................... รหสัไปรษณีย ์(Zip Code)…........................................ 
   โทรศพัท ์(Tel)….............................โทรสาร (Fax)…................................ E-mail….............................................................. 

      ประเภทหน่วยงาน ❑ ราชการ (Government Agencies)   ❑ รัฐวิสาหกิจ (State enterprises)  
           ❑ หน่วยงานอิสระของรัฐ (Independent Government Agencies)  
           ❑ หน่วยงานอิสระทางวิชาการ (Independent Academic Units) 
           ❑ เอกชน (Private Sector)                 ❑ องคก์รมหาชน (Public Organization)           ❑ NGO   
           ❑  อื่นๆระบุ (Others, please specify)……………………………….. 
      ประเภทธุรกิจของหน่วยงาน ระบุหมายเลข (Type of Business Organization, please specify according the no. below) 
      1 การเกษตร(agriculture)   2 อาหารและเคร่ืองด่ืม(food & beverage)   3 แฟชั่น(fashion)   4 ของใช้ในครัวเรือน(household appliances)        
5 ของใช้ ส่ วนตัวและ เวชภัณฑ์ (personal and medical supplies)   6 ธน าค าร (banks)   7 เงินทุ น และหลักท รัพ ย์(finance and securities)                           
8 ประกนัภยัและประกนัชีวิต(insurance and life insurance)   9 ยานยนต(์automobiles)   10 วสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจกัร(industrial materials and 
machinery)   11 กระดาษและวัสดุการพิมพ์(paper and printed materials)   12 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์(petrochemicals and chemical products)           
13 บรรจุภัณฑ์ (packaging)   14 เหล็ก(steel)   15 วัส ดุก่อสร้าง(construction materials)   16 อสังหาริมทรัพย์(real estate)   17 กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย(์real estate funds)   18 พลงังานและสาธารณูปโภค(energy and utilities)   19 เหมืองแร่(mines)   20 พาณิชย  ์(commercial affairs)       
21 การแพทย(์medical)   22 ส่ือและส่ิงพิมพ(์media & publishing)   23 บริการเฉพาะกิจ(specialized services)   24 ท่องเท่ียวและสันทนาการ (travel 
and leisure)   25 ขนส่งและโลจิสติกส์(transportation and logistics)   26 ช่ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์(electronic components)   27 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร(information and communication technologies)   28 อื่นๆ (ระบุ)[others (specify)] 
 2.3  สถานท่ีท่ีตอ้งการให้ติดต่อ/ส่งเอกสาร (Where to contact / send documents) ❑ ท่ีอยูปั่จจุบนั (current address) ❑ ท่ีท างาน (Workplace) 
3.   วุฒิการศึกษา (Education) 

ระดับ 

(Degree) 

ช่ือปริญญา 

(Degree title) 

สาขาวิชา 

(Major) 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

(Graduation year) 

สถาบันการศึกษา 

(Educational institution) 

ปวส. / อนุปริญญา 

(high vocational certificate / 
associate degree) 

    

ปริญญาตรี 

(Bachelor's Degree) 
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ปริญญาโท 

(Master's Degree  ) 

    

อ่ืนๆ (ระบุ) 

(Others, please specify) 

    

ระหว่างการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีที่..... .(เฉพาะ

สมาชิกสมทบ) 

(currently pursuing bachelor's 
degree in ..... at …) 

 (Only Associate Members) 

    

 

4.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) [present occupation (Select more than one)] 

4.1  ❑ ผูท้  าบญัชีตาม พ.ร.บ. การบญัชี 2543 (Accountant in accordance with Act 2000) 

       รหสัผูท้  าบญัชีเลขท่ี (Accountant Number )  

4.2 ❑ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียน (Certified Public Accountant Number )  

4.3 ❑ ผูส้อบบญัชีภาษีอากร เลขทะเบียน TA (Tax Auditor Registration TA Number )   

4.4  ❑ ผูช่้วยผูส้อบบญัชี (Assistant Auditor)    

      ประกอบอาชีพหลกั คือ ขอ้..............  (ตามท่ีท่านเลือกในเบ้ืองตน้)   

      (Main occupation is..) (as you choose earlier)  

4.5 ❑ ผูต้รวจสอบภายใน (Internal auditor) 

4.6 ❑ นกับญัชีบริหาร (Management Accountants) 

4.7 ❑ ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการวางระบบบญัชี (Accounting System Designer) 

4.8 ❑ อาจารยส์อนวิชาการบญัชีและเทคโนโลยีการบญัชี (Instructor of Accounting Education and Technology) 

 

5.  เป็นสมาชิกสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพ ดังนี้ (Being a member of a professional association or organization, as follow) 

 ❑ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หมายเลข (The Association of Internal Auditors of Thailand Number) …………................ 

 ❑ อื่นๆ (Others)  .............................   หมายเลข (Number) ..................................... 
 

6.  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) 
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❑  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 หนงัสือ
รับรองการอยูใ่นระหว่างการศึกษาในกณณีสมาชิกสมทบซ่ึงยงัไม่ส 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.) 

- กรณีผูซ่ึ้งไม่มีสัญชาติไทยซ่ึงยืน่ใบสมคัรเป็นสมาชิกวิสามญั ผูส้มคัรตอ้งแสดงหลกัฐานว่าประเทศท่ีตนระบุสัญชาติไวย้ินยอมให้ผูม้ีสัญชาติไทย
ประกอบอาชีพสอบบญัชีในประเทศนั้น (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) 

7.  การช าระค่าบ ารุงสมาชิก (Membership 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) …………………..…. 
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) …………………..…. 
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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
บญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ความท่ีให้ไวข้า้งตน้เป็นความจริงทุกประการ นอกจากน้ี เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารับเป็นสมาชิก ขา้พเจา้ยินยอมให้
เจา้หนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชีขอเอกสารและหลกัฐานการสมคัรสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ิมเติมจากขา้พเจา้ได ้

   ( 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)........................................................................  
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ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

(Clarification on the application for membership of the Federation of Accounting Professions) 

1. คุณสมบติัของผูส้มคัรเป็นสมาชิกแต่ละประเภท (The qualification of the applicant in each membership category) 

 

ประเภท (Type) 

คุณสมบติั ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัน้ี 

(Qualifications: the applicant must be qualified and should not be 
prohibited as follow) 

ค่าบ ารุงสมาชิก อตัราค่าบ ารุงสมาชิกเป็นอตัราตามปีปฎิ
ทิน (1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคมของทุกปี) 

(The membership fee: The rate is based on the calendar 
year. (January 1 to December 31 of each year) 

1 ปี (year) 3 ปี (years) 5 ปี (years) 

สมาชิกสามญั  

(Ordinary 
member) 

(1) มีอายไุม่ต ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (มาตรา 13 (1)) 

     (being not younger than 20 years old) (Article 13 (1)) 

(2) มีสัณชาติไทย (มาตรา 13(2)) 

      (having Thai nationality) (Article 13 (2)) 

(3) ส าเร็จการศึกษาวิชาการบญัชีไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี หรือ
ไดรั้บประกาศนียบตัร หรือวุฒอื่นเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชา
การบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีรับรอง หรือส าเรฌจการศึกษาสาขา
อานตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนด (มาตรา 13(3)) 

      (Having at least a bachelor’s degree in accountancy or 
holding a certificate in accountancy or other degrees equivalent 
to a bachelor’s degree in accountancy accredited by the 
Federation of Accounting Professions, or other degrees as 
prescribed by the Federation of Accounting Professions) (Article 
13 (3)) 

(4) ไม่เป็นผูป้ระพฤติผิดจรรยาบรรณอนัน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
เกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพบญัชีตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพ
บญัชี (มาตรา 13(4)) 

      (Not being a person of delinquent morals posing discredit to 
accounting professions as prescribed in the regulations of the 
Federation of Accounting Professions) (Article 13 (4)) 

(5) ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในคดีท่ี
เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
เกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสถาวิชาชีพบญัชี 
(มาตรา 13(5)) 

      (Never having been imprisoned by a final court judgment for 
an offence on delinquent morals posing discredit to accounting 
professions as prescribed in the regulations of the Federation of 
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Accounting Professions) (Article 13 (5)) 

สมาชิกสามญั  

(Ordinary 
member) 

 (6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (มาตรา 
13(6)) 

       (Not being incompetent or quasi-incompetent or having any 
disease as prescribed in the regulations of the Federation of 
Accounting Professions) (Article 13 (6)) 

 

   

สมาชิกวิสามญั 
(Extraordinary 

members) 

(1) มีอายไุม่ต ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ ์

      (being not younger than 20 years old) 

(2) มีสัญชาติไทยหรือผูซ่ึ้งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีสัญชาติของ
ประเทศ ซ่ึงยินยอมให้ผูมี้สัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบญัชีใน
ประเทศนั้นได ้และประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกวิสามญั ผูน้ั้น
จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 13 (1) (3) 
(4) (5) และ (6) 

      (having Thai nationality or a person who is not a Thai 
national but has a nationality of a country which permits Thai 
nationals to practice auditing, and who intends to apply for an 
extraordinary membership. Nevertheless, such person shall have 
the qualifications and shall not have the prohibited characteristics 
as prescribed under Section 13 (1), (3), (4), (5) and (6).) 

(3) ส าเร็จการศึกษาในระดบัไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบวิชาชีพบญัชี 

      (having graduated not less than bachelor's degree or 
equivalent in Business Administration, Commerce, Economics, 
or other branches that the Board members consider to be relevant 
to the practice of accounting.) 

(4) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 13 (1) (3) (4) (5) และ (6) 

       (shall not have the prohibited characteristics as prescribed 
under Section 13 (1), (3), (4), (5) and (6)) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสมทบ 

(Associate 
members) 

(1) มีอายไุม่ต ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

      (being not younger than 18 years old) 

(2) มีสัญชาติไทย 
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      (having Thai nationality) 

สมาชิกสมทบ 

(Associate 
members) 

 (3) มีวุฒิการศึกษา ดงัน้ี 

      (Having educational qualifications as follow: ) 

     (ก) ส าเร็จการศึกษาในระดบัท่ีต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี แต่ไม่ต ่า 

           กว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดา้นการบญัชี 

           หรือดา้นอื่นท่ีมีการสอนวิชาการบญัชีเป็นหลกั   
           บริหารธุรกิจ  

           (สาขาวิชาการบญัชี)  หรืออนุปริญญาทางการบญัชี หรือ 

           (having graduated lower than bachelor's degree But not  

            lower than the high vocational Certificate in accountancy  
            or other fields that has accounting course as their core  
            such as Business Administration majoring in Accounting  
            or Associate degree in Accounting, or) 

     (ข) อยูร่ะหว่างการศึกษาในระดบัปริญญาตรีทางดา้นการบญัชี  

           หรือ ดา้นอืน่ท่ีการสอนวิชาการบญัชีเป็นหลกั หรือดา้น 

            บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบญัชี) 

            (is studying Bachelor degree in accounting or other fields  

            that has accounting course as their core or in Business  

            Administration majoring in Accounting) 

(4) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 13 (1) (3) (4) (5) และ (6) 

       (shall not have the prohibited characteristics as prescribed  

       under Section 13 (1), (3), (4), (5) and (6)) 

   

 

2.  การช าระค่าบ ารุงด าเนนิการได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้(Paying membership dues and fees by doing the following steps) 

 ❑  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) …………………..…. 
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) …………………..…. 
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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 ) ………..………….……………………… 

 

3.  การย่ืนใบสมัครสมาชิก (Membership Submission) 

• ยื่นใบสมคัรเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี พร้อมกบัหลกัฐานการช าระค่าบ ารุงสมาชิกและเอกสารประกอบการสมคัรทางไปรษณียม์ายงั 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ เลขท่ี เลขท่ี 133 ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 หรือ 

 (Submit the FAP's membership application form along with the proof of the payment of membership fees and supporting documents 

for applying by sending application documents to the Federation of Accounting Professions, 133 Sukhumvit 21 (Asoke), Klongtoey Sub- 

District, Wattana District, Bangkok 10110 or) 

• ยื่นใบสมคัรดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการสภาวิชาชีพบญัชี หรือท่ีท าการสาขาสภาวิชาชีพบญัชี 

(Submit your application form at the office of the Federation of Accounting Professions or the branch office of the Federation of 
Accounting Professions.) 

4. การคืนค่าบ ารุงสมาชิก (Membership Fee Reimbursement) 

• กรณีท่ีใบสมคัรไม่ไดรั้บการอนุมติัจากสภาวิชาชีพบญัชิ สภาวิชาชีพบญัชีจะคืนค่าบ ารุงสมาชิกท่ีไดรั้บให้แก่ผูส้มคัรโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

(If the application has not been approved by the Federation, we will reimburse the amount of money to the applicant without any interest.) 

• กรณีท่ีตอ้งพน้สภาพจากสมาชิกภาพไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

(If the termination of membership for any reason occurs, TFAC will not reimburse the membership fee.) 

 
 

 




