
 
  

แบบ สวบช.1 

 

 
(สำหรับเจาหนาที่) 

 เลขที่คำขอ...................................... 

 เลขที่ใบเสร็จ ……………………......... 

 วันที่รับ ……………………………......... 

 ผูรบั …………………………………........ 

ใบสมัครเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี จำนวนเงิน...............................บาท 

 

  ขาพเจา ขอสมัครเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีประเภท    สามัญ      วิสามัญ      สมทบ 

(สมาชิกประเภทสามัญ และวิสามัญ คาธรรมเนียมปละ 500 บาท และสมาชิกประเภทสมทบ คาธรรมเนียมปละ 300 บาท) โดยไดชำระ 

คาบำรุงสมาชิกจำนวน ..… ป จำนวนเงิน....................บาท (สมาชิกภาพของสมาชิกจะส้ินสุดตามปปฏิทิน) โดยขอแจงประวัติของขาพเจา 

ดังตอไปนี้ :- 

1. ขอมูลประวัติสวนตัว 

     ช่ือ-นามสกุล  (  ) นาย (  ) นาง (  ) นางสาว (  ) ยศ....................................................................................................................................... 

     ภาษาอังกฤษ  (  ) Mr. (  ) Ms. (  ) Mrs. ........................................................................................................................................................ 

     วัน/เดือน/ปเกิด วันที่......... เดือน......................... พ.ศ. ............. อายุ .........ป เชื้อชาติ............... สัญชาติ.............. ศาสนา.......................... 

     เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................... 

     หนังสือเดินทาง (กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย)   อื่นๆ ระบุ............................................... เลขที่............................................................. 

     ออกโดย.............................................................................  วันท่ีหมดอายุ........................................................................................................ 

2. สถานท่ีติดตอ 

ท่ีอยูปจจุบัน ต้ังอยูเลขที่...........................หมูที่...........อาคาร.............................................. ชั้น........... หมูบาน..............................................

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

จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท......................................... โทรสาร................................................

โทรศัพทมือถือ............................................... อีเมล......................................................................................................................................... 

     ท่ีทำงาน  ตำแหนง..............................................  ชื่อสถานที่ทำงาน............................................................................................................... 

ต้ังอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...........อาคาร................................................ ชั้น........... หมูบาน................................................................ 

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

จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท......................................... โทรสาร................................................

โทรศัพทมือถือ............................................... อีเมล......................................................................................................................................... 

     ท่ีอยูท่ีติดตอ / สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน    ที่อยูปจจุบัน      ที่ทำงาน 

3. วุฒิการศึกษา 
      

ระดับ ช่ือปริญญา  สาขาวิชา ปที่สำเร็จ สถาบันการศึกษา 

ปวส./อนุปริญญา     

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

อ่ืนๆ (ระบุ)     

ระหวางการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ชั้นปที่........ (เฉพาะสมาชิกสมทบ) 

   

 

รูปถายขนาด 

1 นิ้ว 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
133 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท 0 2685 2500 โทรสาร 0 2685 2501 www.tfac.or.th 

ปรับปรุงวันท่ี 24 มีนาคม 2564 



 

 

 

 

4. หลักฐานการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 
   

       ขาพเจาไดแนบหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีดังตอไปนี้ 

  รูปถายปจจุบัน สีหรือขาวดำ ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 1 ป จำนวน 1 รูป 

  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ตอเจาหนาท่ีในวันสมัคร เวนแต กรณีสงทางไปรษณีย หรือถาไมสามารถแสดงบัตรประจำตัว

ประชาชนตัวจริงไดใหใชสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกตอง        

  สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา) จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีท่ีปริญญาไมไดระบุชัดเจนวาเปนสาขา 

       บัญชีใหแนบใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ดวย 

  สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอ่ืน (เฉพาะกรณีผูสมัครเปนผูไมมีสัญชาติไทย) 

  สำเนาการเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคล (ถามี) 

หมายเหตุ : กรณีผูซึ่งไมมีสัญชาติไทยซึ่งย่ืนใบสมัครเปนสมาชิกวิสามัญ ผูสมัครตองแสดงหลักฐานวาประเทศที่ตนระบุสัญชาติไวยินยอมใหผูมีสัญชาติ

ไทยประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้น (ตามพ.ร.บ.วิชาชีพบัญชีฯ มาตรา 14 วรรค 2) และหากเปนเอกสารภาษาตางประเทศตองจัดทำคำแปล

พรอมดวยลงลายมือชื่อผุรับรองคำแปลเพิ่มเติมดวย  

    

 

 เงินสดชำระกับเจาหนาท่ีสภาวิชาชีพบัญชี 

 นำฝากเงินเขาบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ชื่อบัญชี “สภาวิชาชีพบัญชีฯ” ประเภทบัญชี ออมทรัพย 

 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขายอยถนนอโศกมนตรี เลขท่ีบัญช ี925-0-03773-7 วันที…่………….. จำนวนเงิน….…........ 

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารเสริมมิตร เลขท่ีบัญชี 085-0-06134-2 วันที…่………….. จำนวนเงิน….…........ 

 ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก เลขท่ีบญัชี 032-4-59261-6 วันที…่………….. จำนวนเงิน….…........ 

 ธนาคารกสกิรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายอยสุขุมวิท 21 เลขท่ีบัญชี 611-2-03377-5 วันที…่………….. จำนวนเงิน….…........ 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกอโศก เลขท่ีบัญช ี109-1-37261-4 วันที…่………….. จำนวนเงิน….…........ 

 แคชเชยีรเช็คสั่งจาย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (โดยขีดครอมเช็คและขีดฆา “หรือผูถือ”) 

ธนาคาร........................................ เลขท่ี………………………………... วันท่ี…………………………………. จำนวนเงิน……………………..................... 
   

  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดในมาตรา 13 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 และขอความท่ีใหไวขางตนเปนความจริงทุกประการ นอกจากน้ีเพ่ือประโยชนในการพิจารณารับเปนสมาชิก ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ 

ของสภาวิชาชีพบัญชี ขอเอกสารและหลักฐานการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเพิ่มเติมจากขาพเจาได และยินยอมใหสภาวิชาชีพบัญชีเปดเผย 

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลของขาพเจาตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามในการเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

หรือเพื่อใชในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือเพ่ือประโยชนในการใหบริการขอมูลตางๆ แกขาพเจาหรือแกประชาชนเพ่ือคุมครองประโยชน

สาธารณะ โดยใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูล ใช หรือเปดเผยไดตลอดเวลาการเปนสมาชกิและเมื่อสิ้นสุดการเปนสมาชิกไปแลว 

 

(ลงลายมือชื่อ) 

 

................................................... 

 

ผูยื่นคำขอ 

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

วันที่............./................/............. 
 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

ขอมูลการชำระเงิน 

ปรับปรุงวันที่ 24 มีนาคม 2564 



 

 

 

คาํชี้แจงเกีย่วกบัการสมัครเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
 

ประเภท 
คุณสมบัติ 

ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามดังน้ี 

สมาชิกสามัญ 

คาบำรุงสมาชิก 

500 บาท 

(1) มีอายุไมตากวายี่สิบปบริบูรณ (มาตรา 13 (1)) 

(2) มีสัญชาติไทย (มาตรา 13(2)) 

(3) สาํเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไมตากวาระดับปริญญาตรี หรือไดรบัประกาศนียบตัร หรือวุฒิอ่ืนเทียบเทาปริญญาตรี

สาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง หรือสาํเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนด (มาตรา 13(3)) 

(4) ไมเปนผูประพฤตผิิดจรรยาบรรณอันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิrแหงวิชาชีพบัญชีตามท่ีกำหนดในขอบังคบั 

สภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 13(4))  

(5) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีที่เปนการประพฤตผิิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสยี

เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามท่ีกำหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญช ี(มาตรา 13(5)) 

(6) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนโรคตามที่กำหนดในขอบังคบัสภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 

13(6)) 

สมาชกิวิสามัญ 

คาบำรุงสมาชิก 

500 บาท 

(1) มีอายุไมตากวายีส่ิบปบริบูรณ 

(2) มีสัญชาติไทยหรือผูซึ่งไมมสีัญชาติไทยแตมีสญัชาติของประเทศ ซึ่งยินยอมใหผูมสีัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชีใน

ประเทศได และ ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกวิสามญั ผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามตามมาตรา 13 (1) 

(3) (4) (5) และ (6)  

(3) สําเร็จการศกึษาในระดับไมต่ำกวาปริญญาตรหีรือเทยีบเทาในสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร  

หรือสาขาอ่ืนทีค่ณะกรรมการ  พิจารณาเห็นวามีความเก่ียวของกับ การประกอบวิชาชีพบัญชี 

(4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 13 (4) (5) และ (6) 

สมาชิกสมทบ 

คาบำรุงสมาชิก 

300 บาท 

(1) มีอายุไมต่ำกวา สิบแปดป บรบิรูณ  

(2) มีสัญชาติไทย  

(3) มีวุฒิการศึกษา ดังน้ี (ก) สําเรจ็การศึกษาในระดับที่ตากวาปริญญาตร ีแต ไมต่ำกวาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ทางดานการบัญชีหรือดานอืน่ทีม่กีารสอนวิชาการบญัชีเปนหลัก บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบญัชี) หรืออนุปริญญา ทางการ

บัญชี หรือ (ข) อยูระหวางการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานการบัญชี หรือ ดานอ่ืนทีม่ีการสอนวิชาการบัญชีเปนหลัก หรือ

ดานบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) 

(4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 13 (4) (5) และ (6) 

 

ปรับปรุงวันที่ 24 มีนาคม 2564 


