รับเลขที่ .........................
วันที่ ...............................
................................ ผูรับ
(สําหรับเจาหนาที่)

คําขอตออายุบัตรประจําตัว
ผูปฏิบัตงิ านสอบบัญชีสหกรณภาคเอกชน
(หัวหนาสายสอบบัญชีสหกรณ)

ติดรูป
ขนาด 1
นิ้ว

วันที่ ...................................................
ขาพเจาผูลงลายมือชื่อขางทายนี้ ขอยื่นคําขอตออายุบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณภาคเอกชน
(หั วหนาสายสอบบั ญชี สหกรณ) ตามประกาศกรมตรวจบั ญชี สหกรณ เรื่อง หลั กเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกั บการขึ้น
ทะเบียน การตออายุและการเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนหัวหนาสายสอบบัญชีสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน
พ.ศ. 2554 และขอแจงประวัติของขาพเจาไว ดังนี้
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................... นามสกุล...........................................................
2. ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก (สําหรับจัดสงเอกสารและแจงขอมูลที่เกี่ยวของ)
เลขที.่ .................... หมู/ หมูบาน/อาคาร................................................. ตรอก/ซอย......................................................
ถนน........................................... ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต..................................................
จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย......................... โทรศัพท................................... มือถือ...............................
โทรสาร............................................. อีเมล.........................................................
3. ปจจุบันประกอบอาชีพ ................................................................... ตําแหนง ............................................................
สํานักงาน ..................................................... เลขที่ .................. หมูที่ ................ ถนน .................................................
ตรอก/ซอย ............................................. ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ..................................
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย .................................... โทรศัพท .....................................................
4. ปจจุบันผูสอบบัญชีสหกรณภาคเอกชนที่ทานปฏิบัติงานเปนผูชวยผูสอบบัญชีในฐานะหัวหนาสายสอบบัญชีคือ
ชื่อผูสอบบัญชี.......................................................... บริษัท / สํานักงาน........................................................................
5. การปฏิบัติงานอื่นๆเกี่ยวกับสหกรณ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ผูตรวจสอบกิจการ

 ผูชวยผูตรวจสอบกิจการ

 เจาหนาที่สหกรณ ชื่อสหกรณ ................................................................................................................ จํากัด
 อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................................................................................................
ลงลายมือชื่อ ........................................................... ผูยื่นคําขอ
(...........................................................)

หนังสือรับรองของผูสอบบัญชีสหกรณภาคเอกชน
ขาพเจา นาย / นางสาว / นาง / ยศ ............................................................................................
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

 ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ

ขอรับรองวาขาพเจารูจัก นาย/นางสาว/นาง/ยศ ............................................................................... (ผูยื่นคําขอ)
โดยปฏิบัติงานเปนผูชวยผูสอบบัญชีในฐานะหัวหนาสายสอบบัญชีสหกรณใหกับขาพเจาจริง และรับรองวาผูยื่นคําขอ
สามารถปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสายสอบบัญชีสหกรณไดตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ลงชื่อ .............................................................. ผูส อบบัญชีภาคเอกขน
(...............................................................)
หมายเหตุ
1. การขอตอ อายุท ะเบีย นผู ช ว ยผู ส อบบัญ ชีที ่ป ฏิบ ัต ิง านในฐานะหัว หนา สายสอบบัญ ชีส หกรณส ามารถ
ยื่นเอกสารหลักฐานได 2 ชองทาง
1.1 ยื่น ดว ยตัว เองที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ ณ สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี อาคาร 3 ชั้น 3
และชําระคาธรรมเนียมบัตรประจําตัวผูสอบบัญชีภาคเอกชน จํานวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) ทั้งนี้
เปนการแสดงตัวตออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
1.2 ยื่นทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยผูยื่นคําขอตออายุทะเบียนจะตองสงหนังสือแสดงความประสงค
ในการแสดงตัวเพื่อตออายุทะเบียนฯ ไปยังสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีทางไปรษณีย หรือ
โทรสาร 0 2282 1019 ซึ่งจะตองแจงลวงหนา 30 วัน กอนตออายุทะเบียน
1.3 ในการตออายุทะเบียนฯ ใหผูยื่นคําขอตออายุทะเบียนไปแสดงตัวกับหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
ประจํ า จั งหวั ด เพื่อ ลงนามรั บ รองใน “หนั ง สื อรั บ รองการแสดงตั ว ของผู ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญชี ส หกรณ
ภาคเอกชน” และโอนเงินเขา บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย บัญชีเลขที่ 070 - 021112 – 8
ชื่อบัญชีนางชัชพร มีสุขเสมอ เปนคาธรรมเนียมบัตรประจําตัวจํานวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน)
1.4 จัดสงหนังสือรับรองการแสดงตัวฯ และหลักฐานการโอนเงิน มายังกรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักมาตรฐาน
การบัญชีและการสอบบัญชี อาคาร 3 ชั้น 3 เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โดยผูยื่นคําขอตออายุทะเบียนจะตองดําเนินการจัดสงเอกสารการขอตออายุทะเบียน
ผูสอบบัญชีภาคเอกชนทางไปรษณียดวยตนเอง
2. เอกสารหลักฐานที่จะใชในการตออายุทะเบียนผูชว ยผูส อบบัญ ชีที่ป ฏิบัติง านในฐานะหัว หนา สายสอบบัญ ชี
สหกรณ มีดังตอไปนี้
2.1 คําขอตออายุทะเบียนผูปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณภาคเอกชน (หัวหนาสายสอบบัญชีสหกรณ)
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.3 สําเนาทะเบียนบาน
2.4 รูปถายปกติหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา (โดยถายไวไมเกิน 6 เดือนกอนวันยื่นคําขอ)
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2.5 บั ตรประจําตัวหั วหนาสายสอบบั ญชีส หกรณที่หมดอายุ ทั้งนี้ หากบัต รประจําตั วสู ญหายต องแนบ
"หนังสือแจงความ" มาดวย
2.6 หากในช ว งระหว า งการต อ อายุ ท ะเบี ย นมี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ นามสกุ ล ต อ งแนบสํ า เนาเอกสารในการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล มาดวย
2.7 คาธรรมเนียมการทําบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณภาคเอกชน จํานวน 200 บาท

