เลขที่
วันที่
..........................................ผูรับ
(สําหรับเจาหนาที่)

คําขอตออายุทะเบียนผูปฏิบัติงาน
สอบบัญชีภาคเอกชน

ติดรูป
ขนาด 1
นิ้ว

วันที่.........................................................................
ข าพเจ าผู ลงลายมื อชื่ อข างท ายนี้ ขอยื่ นคํ าขอต ออายุ ทะเบี ยนเป นผู สอบบั ญชี ภาคเอกชน ตามประกาศ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกั บการขึ้ นทะเบี ยน การตออายุและการเพิกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชน ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554 ขอแจงประวัติของขาพเจา ไวดังนี้
1. ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................................
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน............................  ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ
2. ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
เลขที่..................... หมู/หมูบาน................................................. ตรอก/ซอย..............................................
ถนน.................................. ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพท.......................... มือถือ..........................
3. ปจจุบนั ประกอบอาชีพ.................................................. ตําแหนง................................................................
4. บริษัท/สํานักงาน.........................................................................................................................................
เลขที่............... หมูท/ี่ หมูบาน............................................ ตรอก/ซอย......................................................
ถนน..................................... ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย..................................... โทรศัพท..............................................
มือถือ...............................................
5. ในระหวาง 5 ป นับแตวันที่กําหนดในประกาศฯ และ/หรือวันที่กรมตรวจบัญชีสหกรณรับขึ้นทะเบียนเปน
ผูสอบบัญชีภาคเอกชนจนถึงวันที่ยื่นคําขอตออายุทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชน ขาพเจาขอรับรองวา
( 1 ) ไม เป น ผู ที่ ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ จ ารณาว า ปฏิ บั ติ ผิ ด จรรยาบรรณของผู ส อบบั ญ ชี ส หกรณ
โดยพิจารณาถึงที่สุดใหเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชน เวนแตถูกถอนชื่อเกินกวา
5 ป นับแตวันที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
( 2 ) ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
( 3 ) ไมเคยตองโทษจําคุกในคดีที่อาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ หรือถูกลงโทษวินัย
ขั้นปลดออกหรือไลออก
( 4 ) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไรความสามารถ
( 5 ) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
( 6 ) ไมประกอบอาชีพอยางอื่นที่ไมเหมาะสม หรือทําใหขาดความเปนอิสระในการเปนผูสอบบัญชีสหกรณ
( 7 ) ไมเปนบุคคลลมละลาย

รายละเอียดทายคําขอตออายุทะเบียน
ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การตออายุ
และการเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชน ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554 ขอ 3.2 การขึ้นทะเบียน
ปแรกใหนับแตวันที่กรมตรวจบัญชีสหกรณรับขึ้นทะเบียนจนถึงวันสิ้นปปฏิทินและใหมีอายุการขึ้นทะเบียนอีก 5 ปปฏิทิน
ขอ 4.2 กําหนดใหผูสอบบัญชีภาคเอกชนตองมีการพัฒนาความรู โดยเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนา
ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด หรือตามที่สภาวิชาชีพบัญชีใหความเห็นชอบ นั้น
ในการตออายุทะเบียนผูปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณภาคเอกชน ผูสอบบัญชีภาคเอกชนจะตองมีชั่วโมง
การอบรมพัฒนาความรูตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดหรือตามที่สภาวิชาชีพบัญชีใหความเห็นชอบปละ 12
ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 60 ชั่วโมง โดยสามารถนําชั่วโมงการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและ
การสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีใหความเห็นชอบมานับรวมได 6 ชั่วโมงตอป มีรายละเอียดการอบรมพัฒนาความรู
ดังนี้
หลักสูตรและหนวยงานทีจ่ ัดอบรม
ป

1

หนวยงาน

หัวขออบรม/ประชุม

วันที่อบรม/
ประชุม

จํานวน
ชัว่ โมง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
หนวยงานอืน่ ๆ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

2
หนวยงานอืน่ ๆ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
3
หนวยงานอืน่ ๆ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
4
หนวยงานอืน่ ๆ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
5
หนวยงานอืน่ ๆ
รวม
(ลงลายมือชื่อ) ................................................................ ผูขอตออายุทะเบียน
( ................................................................ )

หมายเหตุ
1. การขอตอ อายุท ะเบีย นผูส อบบัญ ชีภ าคเอกชน สามารถยื ่น เอกสารหลัก ฐานได 2 ทาง ภายใน 60 วัน
กอนวันหมดอายุทะเบียน
1.1 ยื่น ดว ยตัว เองที่ก รมตรวจบัญ ชีสหกรณ ณ สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี อาคาร 3 ชั้น 3
และชํ าระค าธรรมเนี ยมบัตรประจํ าตั วผู สอบบั ญชี ภาคเอกชน จํานวน 200 บาท (สองร อยบาทถ วน) ทั้ งนี้
เปนการแสดงตัวตออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
1.2 ยื่นทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยผูทําขอตออายุทะเบียนจะตองจัดสงหนังสือแจงความประสงคเพื่อ
ตออายุทะเบียนฯ ณ จังหวัดที่เปนภูมิลําเนา มายังสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีทางไปรษณีย
หรือโทรสาร 0 2282 1019 ลวงหนา 30 วันกอนตออายุทะเบียน และในชวงระยะเวลาของการตออายุ
ใหผู ยื ่น คํ า ขอไปแสดงตัว กับ หัว หนา สํ า นัก งานตรวจบัญ ชีส หกรณป ระจํ า จัง หวัด เพื ่อ ลงนามรับ รองใน
หนัง สือรับรองการแสดงตัว ของผูป ฏิบัติงานสอบบัญชีภ าคเอกชน พรอมสง เอกสารสําเนาใบโอนเงิน เขา
บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย บัญชีเลขที่ 070 – 021112 - 8 ชื่อบัญชีนางชัชพร มีสุขเสมอ
เปนคาธรรมเนียมบัตรประจําตัวจํานวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) และหนังสือรับรองการแสดงตัวของ
ผูสอบบัญชีภาคเอกชนตอหัวหนาสํานักงานประจําจังหวัดตามที่ผูสอบบัญชีแจงความประสงคไว โดยผูสอบบัญชี
จะตองดําเนินการจัดสงเอกสารคําขอตออายุทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชนทางไปรษณียดวยตนเอง
2. เอกสารหลักฐานทีจ่ ะใชในการตออายุทะเบียนผูส อบบัญชีภาคเอกชน มีดงั ตอไปนี้
2.1 คําขอตออายุทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชน
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชีที่ยังไมขาดอายุ และสําเนาใบเสร็จรับเงินขอตออายุใบอนุญาตฯ หรือ
ใบรับรองของสภาวิชาชีพบัญชี (ยกเวน ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ)
2.4 สําเนาทะเบียนบาน
2.5 รูปถายปกติหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา(โดยถายไวไมเกิน 6 เดือนกอนวันยื่นคําขอ)
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
2.6 หลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื่องตามขอ 4.2 (ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การตออายุและการเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชน) ในกรณีที่
เขารับการพัฒนาความรูกับหนวยงานอื่นใหยื่นพรอมกับการตออายุทะเบียน
2.7 บัตรประจําตัวผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่หมดอายุ ทั้งนี้ หากบัตรประจําตัวสูญหายตองแนบ"หนังสือแจงความ"
มาดวย
2.8 หากในชวงระหวางการตออายุทะเบียนมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ตองแนบสําเนาเอกสารในการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ นามสกุล มาดวย
2.9 คาธรรมเนียมการทําบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณภาคเอกชน จํานวน 200 บาท

