สวบช. 5.2

สภาวชิ ชาาชีพพบบัญชี ในพระบรมราชู ปถมั ภ์

(สาหรับเจ้ าหน้ าที)่

133 ถนนสุ ขมุ วิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทร 0-2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501 : www.fap.or.th

เลขที่ใบเสร็ จรับเงิน.....................................
วันที่ออกใบเสร็ จ.........................................

คาขอต่ ออายุทะเบียนนิตบิ ุคคล

จานวนเงิน....................................................
ลาดับที่.........................................................

ตามมาตรา 11
แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547

เขียนที่ ................................................................................
วันที่.......................เดือน...............................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า ขอแจ้งการต่ออายุทะเบียนนิติบุคคลที่ได้แจ้งจดทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชีพบัญชี ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ......................................................................................................................................................................................
2. เลขทะเบียนนิติบุคคล



3. ประเภท จานวน และรายได้จากธุรกิจที่ให้ บริการในแต่ ละรอบปี บัญชี (ย้ อนหลัง 3 ปี )
3.1 ยอดรวมรายได้ค่าบริ การ
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่
(ย้ อนหลัง 3 ปี )

จานวน

รายได้

จานวน

รายได้

รายได้ค่าบริการ
วิชาชีพบัญชีอนื่
รายได้

(ราย)

(บาท)

(ราย)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รวมรายได้ค่าบริการ

(บาท)

บริการทาบัญชี

บริการสอบบัญชี

รวมรายได้ค่าบริการ
(ตรงตามงบการเงิน)

รายได้

3.2 ลูกค้าบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในที่อื่น ๆ (ถ้ามี)
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่
(ย้ อนหลัง 3 ปี )

จานวน

รายได้

จานวน

รายได้

รายได้ค่าบริการ
วิชาชีพบัญชีอนื่
รายได้

(ราย)

(บาท)

(ราย)

(บาท)

(บาท)

บริการทาบัญชี

บริการสอบบัญชี

รายได้

4. ข้าพเจ้าได้ยนื่ หลักฐานการจัดให้มีหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามต่อสภาวิชาชีพบัญชีทุกปี เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
5. ข้อมูลนอกเหนือจากที่ได้จดแจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้ ยังคงมีขอ้ มูลตรงกันกับที่ได้แจ้งไว้แล้วต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามแบบ สวบช. 5 และ 5.1
ที่ได้ยนื่ ไว้แล้วก่อนการต่ออายุ

สวบช.5.2 หน้า 1

6.

การชาระค่ าต่ ออายุทะเบียนนิติบุคคล
ได้ชาระค่าต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล จานวนเงิน 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน) โดยได้แนบหลักฐานการชาระเงินมาพร้อมกับ
แบบฟอร์มนี้ ดังนี้
 เงินสด (ชาระ ณ ที่ทาการสภาวิชาชี พบัญชี หรื อที่ทาการสาขาของสภาวิชาชี พบัญชี เท่ านั้น)
 ใบนาฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของ สภาวิชาชีพบัญชี
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

สาขาย่อยถนนอโศกมนตรี เลขที่บญั ชี 925 - 0 - 03773-7
สาขาอาคารเสริ มมิตร เลขที่บญั ชี 085 – 0 - 06134-2
สาขาอโศก
เลขที่บญั ชี 032 – 4 -59261-6
สาขาย่อยสุ ขมุ วิท 21
เลขที่บญั ชี 611 - 2 - 03377-5
สาขาสี่ แยกอโศก
เลขที่บญั ชี 109 – 1 -37261-4

วันที่…........……….จานวนเงิน…………………..….
วันที่…………..……จานวนเงิน.………………..…..
วันที่………………..จานวนเงิน.……………..……..
วันที่…………….….จานวนเงิน……………………..
วันที่………………..จานวนเงิน.……………..……..

 แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี (โดยขีดคร่ อมเช็คและขีดฆ่า “หรื อผูถ้ ือ”)
ธนาคาร……………………..………..……….. เลขที่………………………………………....……….... วันที่……….……… จานวนเงิน………..………….…

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆที่ได้ยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และข้าพเจ้ายินดีที่จะแสดงหลักฐาน
และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีในสังกัด รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพสานักงาน และยินยอมให้ผทู ้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากสภาวิชาชีพบัญชี เข้าเยี่ ยมและตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพสานักงาน ตลอดจนเรี ยกข้าพเจ้ามาให้ถอ้ ยคา หรื อ ชี้ แจง
หรื อ ทาคาชี้ แจงเป็ นหนังสื อ หรื อ ส่ งมอบเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชีในสังกัด และ
ระบบควบคุมคุณภาพสานักงาน เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1

ลงชื่อ...................................................................................กรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/ผูร้ ับมอบอานาจ
(...................................................................................)
ประทับตรา

ลงชื่อ...................................................................................กรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
(...................................................................................)

คาเตือน ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 66 นิติบุคคลใดฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรา 11 ต้ องระวางโทษปรับไม่ เกินสามแสนบาทและปรับอีกไม่ เกิน
วันละหนึ่งหมืน่ บาทจนกว่ าจะได้ ปฏิบัตใิ ห้ ถูกต้ อง
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