สวบช. 1

สภาวชิ าชีพบัญชใี นพระบรมราชู ปปถถัมภ์
133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501 : www.fap.or.th

(สํ าหรับเจ้ าหน้ าที)

เลขที*ใบเสร็ จรับเงิน.....................................
วันที*ออกใบเสร็ จ.........................................

รู ปถ่ายขนาด 1 นิB ว

ใบสมัครเป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

จํานวนเงิน....................................................
ลําดับที*.........................................................

ข้าพเจ้า ขอสมัครเป็ นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี  สมัครใหม่  สมัครใหม่ตามหนังสื อ สวบช. 1645 (ว)/2554 ลงวันที* 10 สิ งหาคม 2554
ประเภทสมาชิกทีต้องการสมัคร (โปรดดูคาํ ชี แจงเกียวกับการสมัครเป็ นสมาชิ กสภาวิชาชี พบัญชี ในหัวข้ อ “คุณสมบัติของสมาชิ กแต่ ละประเภท”)
 สมาชิกสามัญ
 สมาชิกวิสามัญ
 สมาชิกสมทบ
กรณีมีสัญชาติอื*น ระบุ........................................................
 ราย 1 ปี
 ราย 3 ปี
 ราย 5 ปี

500.1,500.2,500.-

บาท
บาท
บาท

 ราย 1 ปี
 ราย 3 ปี
 ราย 5 ปี

500.1,500.2,500.-

บาท
บาท
บาท

 ผูป้ ฏิบตั ิงาน
 ราย 1 ปี
 ราย 3 ปี
 ราย 5 ปี

 นักศึกษา
300.900.1,500.-

บาท
บาท
บาท

1. ข้ อมูลประวัติส่วนตัว
1.1 ชือ-นามสกุล นาย นางสาว นาง ยศ ................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ Mr. Ms. Mrs. ...............................................................................................................................................................................
1.2 วัน/เดือน/ปี เกิด วันที*............... เดือน................... พ.ศ. ................ อายุ ................ปี เชืBอชาติ..................... สัญชาติ......................... ศาสนา...........................
1.3  เลขที*บตั รประจําตัวประชาชน ----
 หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นผูไ้ ม่มีสัญชาติไทย)  อื*นๆ ระบุ.............................................................. เลขที*.............................................................
ออกโดย................................................................................... วันที*หมดอายุ...................................................
2. สถานทีติดต่ อ
2.1 ที*อยูป่ ั จจุบนั เลขที*.................................หมู่ที*...............หมู่บา้ น..............................................อาคาร...................................... ตรอก/ซอย........................................
ถนน..................................................... ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์.....................................โทรสาร................................... e-mail.......................................................................................
2.2 ที*ทาํ งาน ตําแหน่ง............................................................. ชื* อสถานที*ทาํ งาน....................................................................................................................................
เลขที*.................................. หมู่ที*............... อาคาร............................................... หมู่บา้ น............................................... .ตรอก/ซอย..............................................
ถนน......................................... ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด....................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์.....................................โทรสาร................................... e-mail .......................................................................................
ประเภทหน่วยงาน  ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอิสระของรัฐ  หน่วยงานอิสระทางวิชาการ
 เอกชน  องค์กรมหาชน  NGO
 อื*นๆ ระบุ...............................................
ประเภทธุรกิจของหน่วยงาน ระบุหมายเลข ...........
1 การเกษตร 2 อาหารและเครื* องดื*ม 3 แฟชัน* 4 ของใช้ในครัวเรื อน 5 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 6 ธนาคาร 7 เงินทุนและหลักทรัพย์ 8 ประกันภัยและประกันชีวิต 9 ยานยนต์ 10 วัสดุอุตสาหกรรมและเครื* องจักร
11 กระดาษและวัสดุการพิมพ์ 12 ปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์ 13 บรรจุภณั ฑ์ 14 เหล็ก 15 วัสดุก่อสร้าง 16 อสังหาริ มทรัพย์ 17 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์18 พลังงานและสาธารณูปโภค 19 เหมืองแร่ 20 พาณิ ชย์
21 การแพทย์ 22 สื* อและสิ*งพิมพ์ 23 บริ การเฉพาะกิจ 24 ท่องเที*ยวและสันทนาการ 25 ขนส่งและโลจิสติกส์ 26 ชิBนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 27 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื* อสาร 28 อื*นๆ (ระบุ)

2.3 สถานที*ที*ตอ้ งการให้ติดต่อ / ส่งเอกสาร  ที*อยูป่ ัจจุบนั  ที*ทาํ งาน
3. วุฒิการศึกษา
ระดับ

ชือปริญญา

ปวส. / อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อื*นๆ (ระบุ)
ระหว่างการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ชัBนปี ที* ...............
(เฉพาะสมาชิกสมทบ)

สาขาวิชา

ปี ทีสําเร็จการศึกษา

สถาบันการศึกษา

4. ปัจจุบันประกอบอาชีพ

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1  ผูท้ าํ บัญชี ตาม พ.ร.บ. การบัญชี 2543
รหัสผูท้ าํ บัญชี เลขที* 
4.2  ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียน  
4.3  ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร เลขทะเบียน TA 
4.4  ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

4.5 
4.6 
4.7 
4.8 

ผูต้ รวจสอบภายใน
นักบัญชี บริ หาร
ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านการวางระบบบัญชี
อาจารย์สอนวิชาการบัญชี และเทคโนโลยีการบัญชี

ประกอบอาชี พหลัก คือ ข้อ................ (ตามที*ท่านเลือกในเบืBองต้น)

5. เป็ นสมาชิกสมาคมหรือองค์ กรวิชาชีพ ดังนี:
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย หมายเลข ................................
 อื*นๆ .................................................................................................................... หมายเลข ...................


6. หลักฐานการสมัครสมาชิกสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิ กสภาวิชาชี พบัญชี ดงั ต่อไปนีB
 รู ปถ่ายปั จจุบน
ั ไม่เกิน 1 ปี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ขนาด 1 นิBว จํานวน 1 ใบ (เย็บติดกับใบสมัคร)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื ออื*นใดของทางราชการซึ* งใช้ในการแสดงตนได้
 สําเนาหนังสื อเดินทาง (เฉพาะกรณี ผส
ู ้ มัครเป็ นผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย)
 สําเนาหลักฐานการศึกษาทางการบัญชี ( Transcript, ปริ ญญาบัตร อนุปริ ญญาบัตร วุฒิบตั ร หนังสื อรับรองสําเร็ จการศึกษา หรื อ หนังสื อรับรองการ
อยูใ่ นระหว่างการศึกษาในกรณี สมาชิ กสมทบซึ* งยังไม่สาํ เร็ จการศึกษา)
 สําเนาหนังสื ออนุญาตให้ทาํ งานในราชอาณาจักร (เฉพาะกรณี ผ้ ูสมัครเป็ นผู้ไม่ มีสัญชาติไทย)
 หนังสื อสําคัญการเปลี*ยนแปลง ชื* อ สกุล เช่น ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หมายเหตุ :
- ผูส้ มัครต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
- กรณี ผซู ้ * ึงไม่มีสญ
ั ชาติไทยซึ*งยื*นใบสมัครเป็ นสมาชิกวิสามัญ ผูส้ มัครต้องแสดงหลักฐานว่าประเทศที*ตนระบุสญ
ั ชาติไว้ยินยอมให้ผมู ้ ีสญ
ั ชาติไทย
ประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนัBน

7. การชําระค่ าบํารุ งสมาชิก


เงินสดชําระกับเจ้าหน้าที*สภาวิชาชี พบัญชี



นําฝากเงินเข้าบัญชี สภาวิชาชี พบัญชี ชื*อบัญชี “สภาวิชาชีพบัญชีฯ” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาย่อยถนนอโศกมนตรี เลขที*บญั ชี 925 - 0 - 03773-7 วันที*…........……….จํานวนเงิน…………….…………….

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

สาขาอาคารเสริ มมิตร

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอโศก

เลขที*บญั ชี 032 – 4 -59261-6 วันที*………………..จํานวนเงิน.……………..…….…....

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

เลขที*บญั ชี 611 - 2 - 03377-5 วันที*…………….….จํานวนเงิน………………………....

สาขาย่อยสุ ขมุ วิท 21

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสี* แยกอโศก


เลขที*บญั ชี 085 – 0 - 06134-2 วันที*…………..……จํานวนเงิน.……………….…..…….

เลขที*บญั ชี 109 – 1 -37261-4 วันที*………………..จํานวนเงิน.……………..…………..

แคชเชี ยร์ เช็คสัง* จ่าย สภาวิชาชีพบัญชีฯ (โดยขีดคร่ อมเช็คและขีดฆ่า “หรื อผูถ้ ือ”)
ธนาคาร……………………..………..……….. เลขที*………………………………………….... วันที*……….…… จํานวนเงิน…………………….…

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที*กาํ หนดในมาตรา 13 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และข้อความที*ให้ไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ งทุกประการ นอกจากนีB เพื*อประโยชน์ในการพิจารณารับเป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที*ของ
สภาวิชาชีพบัญชีขอเอกสารและหลักฐานการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเพิ*มเติมจากข้าพเจ้าได้
(ลงลายมือชื*อ).........................................................................ผูส้ มัคร
(........................................................................)
วันที*.................................................................

คําชี:แจงเกีย วกับการสมัครเป็ นสมาชิ กสภาวิชาชี พบัญชี
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเป็ นสมาชิกแต่ ละประเภท

ประเภท

สมาชิกสามัญ

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกสมทบ

คุณสมบัติ

ค่ าบํารุ งสมาชิก

ต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนีB

อัตราค่าบํารุ งสมาชิกเป็ นอัตราตามปี ปฏิทิน
(1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี )

(1) มีอายุไม่ต*าํ กว่ายี*สิบปี บริ บูรณ์ (มาตรา 13(1))
(2) มีสญ
ั ชาติไทย (มาตรา 13(2))
(3) สําเร็ จการศึกษาวิชาการบัญชี ไม่ต*าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี หรื อได้รับประกาศนี ยบัตร หรื อวุฒิอื*นเทียบเท่าปริ ญญา
ตรี สาขาวิชาการบัญชี ที*สภาวิชาชี พบัญชี รับรอง หรื อสําเร็ จการศึ กษาสาขาอื* นตามที* สภาวิชาชี พบัญ ชี กาํ หนด
(มาตรา 13(3))
(4) ไม่เป็ นผูป้ ระพฤติผิดจรรยาบรรณอันนํามาซึ*งความเสื* อมเสี ยเกียรติศกั ดิrแห่งวิชาชีพบัญชีตามที*กาํ หนดในข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 13(4))
(5) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที*สุดให้จาํ คุกในคดีที*เป็ นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ* งความ
เสื* อมเสี ยเกียรติศกั ดิrแห่งวิชาชีพตามที*กาํ หนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 13(5))
(6) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อเป็ นโรคตามที* กาํ หนดในข้อบังคับสภาวิชาชี พ
บัญชี (มาตรา 13(6))
(1) มีอายุไม่ต*าํ กว่ายี*สิบปี บริ บูรณ์
(2) มีสญ
ั ชาติไทยหรื อผูซ้ * ึงไม่มีสญ
ั ชาติไทยแต่มีสญ
ั ชาติของประเทศ ซึ*งยินยอมให้ผมู ้ ีสญ
ั ชาติไทยประกอบอาชีพสอบ
บัญชี ในประเทศนัBนได้ และประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กวิสามัญ ผูน้ B นั จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 13 (1) (3) (4) (5) และ (6)
(3) สําเร็ จการศึ กษาในระดับไม่ต*าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาบริ หารธุ รกิจ พาณิ ชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
หรื อสาขาอื*นที*คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความเกี*ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
(4) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 (4) (5) และ (6)
(1) มีอายุไม่ต*าํ กว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(2) มีสญ
ั ชาติไทย
(3) มีวุฒิการศึกษา ดังนีB
(ก) สําเร็ จการศึกษาในระดับที*ต*าํ กว่าปริ ญญาตรี แต่ไม่ต*าํ กว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัBนสูง (ปวส.) ทาง
ด้านการบัญชีหรื อด้านอื*นที*มีการสอนวิชาการบัญชีเป็ นหลัก บริ หารธุ รกิจ (สาขาวิชาการบัญชี ) หรื ออนุ ปริ ญญา
ทางการบัญชี หรื อ
(ข) อยูร่ ะหว่างการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ทางด้านการบัญชี หรื อ ด้านอื*นที*มีการสอนวิชาการบัญชีเป็ นหลัก
หรื อด้านบริ หารธุ รกิจ (สาขาวิชาการบัญชี)
(4) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 (4) (5) และ (6)

2. การชําระค่ าบํารุงดําเนินการได้ โดยวิธีใดวิธีหนึงดังต่ อไปนี:
 เงินสด ชําระที*เคาเตอร์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 นําฝากเงินเข้าบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ชื*อบัญชี “สภาวิชาชีพบัญชีฯ”
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
- ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนอโศกมนตรี
-ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารเสริ มมิตร
-ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอโศก
-ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยสุ ขมุ วิท 21
-ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสี* แยกอโศก



เลขที*บญั ชี
เลขที*บญั ชี
เลขที*บญั ชี
เลขที*บญั ชี
เลขที*บญั ชี

925 - 0 - 03773-7
085 – 0 - 06134-2
032 – 4 -59261-6
611 - 2 - 03377-5
109 – 1 -37261-4

แคชเชียร์เช็คสัง* จ่าย สภาวิชาชีพบัญชีฯ (โดยขีดคร่ อมเช็คและขีดฆ่า “หรื อผูถ้ ือ”)
ธนาณัติ สัง* จ่าย สภาวิชาชีพบัญชีฯ ปณ. พระโขนง

1 ปี

3 ปี

5 ปี

500

1,500

2,500

500

1,500

2,500

300

900

1,500

3. การยืน ใบสมัครสมาชิก
ยื* นใบสมัค รเป็ นสมาชิ ก สภาวิ ช าชี พบัญชี พร้ อมกั บ
หลั ก ฐานการชํ า ระค่ า บํ า รุ งสมาชิ กและเอกสาร
ประกอบการสมัครทางไปรษณี ยม์ ายัง
สภาวิ ชาชี พบัญชี ฯ เลขที 133 ถนนสุ ขุมวิ ท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 หรื อ
 ยื*น ใบสมัค รด้ว ยตนเอง ณ ที* ท าํ การสภาวิ ชาชี พ บัญ ชี
หรื อที*ทาํ การสาขาของสภาวิชาชี พบัญชี


4. การคืนค่ าบํารุงสมาชิก
กรณี ที* ใ บสมัค รไม่ ไ ด้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากสภาวิ ช าชี พ
บัญชี สภาวิชาชี พบัญชี จะคื นค่าบํารุ งสมาชิ กที* ได้รับ
ให้แก่ผสู ้ มัครโดยไม่มีดอกเบีBย
 กรณี ที*ต ้องพ้นสภาพจากสมาชิ กภาพไม่ว่าด้ว ยเหตุใ ด
สภาวิชาชี พบัญชี จะไม่คืนค่าบํารุ ง


