แบบ ผส ๑

คําขอแจงการฝกหัดงาน

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

เลขประจําตัวฝกหัดงาน
เขียนที่............................................................
วันที่ .......... เดือน........................ พ.ศ............

ขาพเจามีความประสงคขอแจงการฝกหัดงานสอบบัญชี ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง
หลักเกณฑและวิธกี ารฝกหัดงาน การทดสอบเกีย่ วกับวิชาชีพบัญชีของผูข อรับใบอนุญาตเปนผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
พ.ศ……. และขอแจงประวัติและเงื่อนไขการฝกหัดงานไวดังนี้
๑. ขอมูลประวัติสวนตัว
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล
นาย
นางสาว นาง ยศ....................................................................................................
ภาษาอังกฤษ(Mr./Miss/Mrs./Rank)..........................................……………….............................................….
๑.๒ วัน / เดือน / ปเกิด
วันที่....... เดือน...............พ.ศ.......... อายุ ........... ป เชือ้ ชาติ......………...สัญชาติ..…….............ศาสนา.……........
๑.๓

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่
หนังสือเดินทาง (กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย)
อื่น ๆ ระบุ......…….….............เลขที่............………...........
ออกโดย..................................................................... วันที่หมดอายุ.....................................................

๑.๔ หลักฐานประกอบ กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย
หนังสืออนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักร
๑.๕

อืน่ ๆ ระบุ................................................................

เปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประเภท...............................เลขที่
ไมเปน

๑/๓

-

-

๒. สถานที่ติดตอ
๒.๑ ที่อยูปจจุบัน (ที่สามารถติดตอได)
ที่อยูเลขที่............ หมูที่........ อาคาร ..........................................หมูบาน........................................ ซอย...............
ถนน..............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท.............................. โทรสาร...........................e-mail........................................

๒.๒ ทีท่ ํางาน (สถานที่ทํางานประจํา)
ตําแหนง........................................... ชื่อสถานที่ทํางาน .....……………….................................................................
ที่อยูเลขที่ ....................หมูที่ ................ อาคาร......................................หมูบาน...........................ซอย..............
ถนน ..............................ตําบล / แขวง.............................อําเภอ / เขต...........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย.................. โทรศัพท...............................โทรสาร ........…….................. e-mail…………………………………….

๒.๓ สถานที่ที่ตองการใหติดตอ / สงเอกสาร

ที่บาน

ที่ทํางาน

๓. วุฒิการศึกษา
๓.๑ อยูในระวางการศึกษาโดย
กําลังศึกษาในชั้น......... สถาบัน....................................... หลักสูตร................................. สาขาวิชา ....………........
๓.๒ ระดับปริญญาตรี สถาบัน...............................……………...... หลักสูตร.................................……………......................
วุฒิการศึกษา.................................... สาขาวิชา ........................................... สําเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. .................

๓.๓ อื่นๆ

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

๔. ไดเขารับการฝกหัดงานสอบบัญชีธุรกิจที่กฎหมายบัญญัติใหมีการสอบบัญชีหรือใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตกับ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ............................................ สํานักงานชื่อ.............................................................….
ตั้งอยูเลขที่ .................... หมูที่ .............. ซอย ........................ถนน ........................ตําบล / แขวง ......….........................
อําเภอ / เขต ..................................…………...... จังหวัด .............………………..................รหัสไปรษณีย…………………………………………
โทรศัพท.....................……...................... โทรสาร.....................……..................E-mail………………………………………………………………
ตั้งแตวันที่ ...................... เดือน .................................. พ.ศ. ......................... เปนตนไป

๕. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมเคยแจงการฝกหัดงานสอบบัญชีกับผูใหการฝกหัดงานคนใดมากอน หรือไดบอกเลิก
การขอฝกหัดงานสอบบัญชีตามเลขประจําตัวฝกหัดงานที่
กับผูใหการฝกหัดงานคนเดิม
ไวเปนลายลักษณอักษรแลว เมื่อวันที่………………………………………………………..
๖. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณวุฒิการศึกษาตามคําขอขอ ๓ ดังกลาวขางตน และไดแนบหลักฐานปริญญา/
ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองของสถาบันที่เกี่ยวของ ซึ่งแสดงวาไดศึกษาในระดับอุดมศึกษามา และสอบผานวิชา
การบัญชีมาแลวไมนอ ยกวาสีร่ ายวิชา และวิชาสอบบัญชีไมนอ ยกวาหนึง่ รายวิชา รวมทุกวิชาไมนอ ยกวา ๑๕ หนวยกิต
มาดวยแลว
(ลงชื่อ) ..................................................ผูแจงการฝกหัดงาน
(………………………………………………………….)
๒/๓

ขาพเจา....................................................................................................................ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน .................................... สํานักงานชื่อ ...........................................................ตัง้ อยูเลขที่ ....................
หมูที่................ ซอย .....................................ถนน .................................. ตําบล / แขวง .....................................
อําเภอ / เขต ...………………..................... จังหวัด.............…………………............รหัสไปรษณีย .…………………..………………...........
โทรศัพท ......……………......................……………. โทรสาร .………………..............................
ไดตกลงกับ ............................................................................................... เขาทําการฝกหัดงานสอบบัญชีกับขาพเจา
โดยไดใหเริ่มฝกหัดงาน ตัง้ แตวันที่....................……………………..................................................................... เปนตนไป
ในขณะที่ใบอนุญาตผูสอบบัญชีรับอนุญาตของขาพเจายังไมสิ้นผล

(ลงชื่อ) .................................................. ผูใหการฝกหัดงาน
(...................................................)

(ลงชื่อ) .................................................... หัวหนาสํานักงาน
(....................................................)

หมายเหตุ

การนับวันเริ่มฝกหัดงาน ใหเริ่มนับตั้งแตวันยื่นคําขอแจงการฝกหัดงานตอสภาวิชาชีพบัญชี เปนตนไป

๓/๓

เอกสารประกอบคาขอแจ้งการฝึกหัดงาน
1. รูปถ่ายปัจจุบัน สีหรือขาวดา ครึ่งตัว หน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 รูป
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษาทางบัญชีตลอดหลักสูตร (Transcript)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. สาเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ
(1) ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
(2) ผู้ป ระสงค์ ข อขึ้ น ทะเบี ย นฝึก หั ด งานต้ องลงนามรั บ รองส าเนาถูก ต้ อ งในเอกสาร ประกอบ
ทุกฉบับ
(3) กรณีสาเร็จการศึกษาทางการบัญชีเป็นปริญญาใบที่สอง หรือมีการเทียบโอนรายวิชาไม่ว่า กรณี
ใดๆ ให้นาหลักฐานการศึกษาปริญญาใบแรก หรือเอกสารการเทียบโอนที่เกี่ยวข้องแนบด้วย

