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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สวบช. 5.1

133 ถนนสุ ขมุ วิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2685-2500 โทรสาร 0-26852502 www.fap.or.th

(สาหรับเจ้ าหน้ าที)่

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

คาขอแก้ไขข้ อมูลนิตบิ ุคคล

จานวนเงิน....................................................

ตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

ลาดับที่.........................................................

เขียนที่ ........................................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. .................
ชื่อนิติบุคคล....................................................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล 
ชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล(นาย / นางสาว / นาง / ยศ) ...................................................................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ----

 -  - 
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต  รหัสผูท้ าบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 
หมายเลขทะเบียนสมาชิกหรื อขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี

ข้ าพเจ้ า ขอแก้ไขข้ อมูลนิติบุคคลที่ได้แจ้ งจดทะเบียนไว้ กบั สภาวิชาชีพบัญชีตามมาตรา 11 และมาตรา 78 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (กรุณาทาเครื่องหมาย  ในหัวข้ อที่มีความประสงค์ )
1. ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ......................................................................................................................................................................................
2. ที่ต้งั นิติบุคคล มี................................แห่ ง คือ (กรณี มีที่ตั้งนิติบุคคลเกินกว่ าที่แบบฟอร์ มให้ ระบุ ขอให้ จัดทารายละเอียดเพิ่มเติมเป็ นเอกสารแนบ)
2.1 สานักงานใหญ่

ที่อยูเ่ ลขที่....................................หมู่ที่...............อาคาร...............................................หมู่บา้ น..............................................
ตรอก/ซอย.................................................. ถนน.............................................................. ตาบล/แขวง................................................................
อาเภอ/เขต.................................................. จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ............................................................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร......................................................... e-mail.........................................................................

2.2 สานักงานสาขา ที่อยูเ่ ลขที่....................................หมู่ที่...............อาคาร...............................................หมู่บา้ น..............................................
ตรอก/ซอย.................................................. ถนน.............................................................. ตาบล/แขวง................................................................
อาเภอ/เขต.................................................. จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ............................................................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร......................................................... e-mail.........................................................................

3. จานวนเงินทุนจดทะเบียน...........................................................................บาท
4. ประเภทของการให้ บริการ (หากให้บริ การมากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
 ทาบัญชี

 สอบบัญชี

 บริ การวิชาชีพบัญชีอื่น โปรดระบุ
 ให้บริ การด้านกฎหมาย และ/หรื อภาษี
 วางระบบบัญชี และ/หรื อสารสนเทศ
 อื่น ๆ โปรดระบุ ...................................
.....................................
....................................
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5. รายละเอียดกิจการที่เกี่ยวข้องกันของนิติบุคคล มีจานวน........................แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(กรณีมีรายนามกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเกินกว่ าที่แบบฟอร์ มให้ ระบุ ขอให้ จัดทารายละเอียดเพิม่ เติมเป็ นเอกสารแนบ)

ลาดับ
ที่

เลขทะเบียน
นิติบุคคล

ชื่อกิจการ

ธุรกิจหลักของกิจการ

ระบุลกั ษณะที่
เกี่ยวข้องกัน*

ขอเปลี่ยนแปลง
จากรายนามเดิมโดย
(โปรดทาเครื่ องหมาย  )

1.

 เพิ่ม  คัดออก

2.

 เพิ่ม  คัดออก

3.

 เพิ่ม  คัดออก

4.

 เพิ่ม  คัดออก
(กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน หมายถึง กิจการที่เกี่ยวข้ องกันตามคานิ ยามของมาตรฐานการบัญชี เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้ องกัน)
* เช่ น เป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นร่ วมกัน

6. รายนามกรรมการ จานวน................................คน(กรณีมีรายนามกรรมการเกินกว่าที่แบบฟอร์ มให้ระบุ ขอให้จัดทารายละเอียดเพิม่ เติมเป็ นเอกสารแนบ)
ลาดับ

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
(กรณีชาวต่างชาติ : เลขที่หนังสื อเดินทาง )

ชื่อ-สกุล

กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล

เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ขอเปลี่ยนแปลง
จากรายนามเดิมโดย

(โปรดทาเครื่องหมาย  )

(โปรดทาเครื่องหมาย  )



 เพิ่ม  คัดออก



 เพิ่ม  คัดออก



 เพิ่ม  คัดออก

*** กรณีที่กจิ การให้ บริ การด้ านการสอบบัญชี บุคคลซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต***

7. หัวหน้ าสานักงาน
ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว  ยศ............................................................................................................
เลขที่บตั รบัตรประจาตัวประชาชน ----
รหัสผูท้ าบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 
ประเภท  สมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  สมาชิกสมทบ  ขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี วันที่หมดอายุ......../........./.........
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 
ปฏิบตั ิงาน  เต็มเวลา  บางเวลา
8. รายนามผู้ทาบัญชีทรี่ ับผิดชอบในฐานะผู้ทาบัญชีของกิจการ และจานวนผู้ช่วยผู้ทาบัญชี
(กรณีมีผ้ ทู าบัญชีเกินกว่ าทีแ่ บบฟอร์ มให้ ระบุ ขอให้ จัดทารายละเอียดเพิม่ เติมเป็ นเอกสารแนบ)

8.1 รายชื่อผู้ทาบัญชีที่รับผิดชอบในฐานะผู้ทาบัญชีของกิจการ จานวน........................คน
(1) ชื่อ-สกุล ผูท้ าบัญชี  นาย  นาง  นางสาว  ยศ ..............................................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ----
รหัสผูท้ าบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 
ประเภท  สมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  สมาชิกสมทบ  ขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี วันที่หมดอายุ......../........./.........
ปฏิบตั ิงาน  เต็มเวลา  บางเวลา
ขอเปลี่ยนแปลงโดย  เพิ่ม  คัดออก จากรายนามเดิม
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(2) ชื่อ-สกุล ผูท้ าบัญชี  นาย  นาง  นางสาว  ยศ ..............................................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ----
รหัสผูท้ าบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 
ประเภท  สมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  สมาชิกสมทบ  ขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี วันที่หมดอายุ......../........./.........
ปฏิบตั ิงาน  เต็มเวลา  บางเวลา
ขอเปลี่ยนแปลงโดย  เพิ่ม  คัดออก จากรายนามเดิม
8.2 ยอดรวมผู้ช่วยผู้ทาบัญชี ของนิติบุคคล จานวน................................คน โดยแบ่ งตามแต่ ละประเภท ดังนี้
การปฏิบัติงาน

เต็มเวลา

บางเวลา

รวม

ประเภท
1. ขึน้ ทะเบียนไว้ กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
2. ไมได้ขนึ้ ทะเบียนไว้ กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
รวม

9. รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีล่ งลายมือชื่อในฐานะผู้สอบบัญชีของกิจการ และจานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
(กรณีมีผ้ สู อบบัญชีเกินกว่ าทีแ่ บบฟอร์ มให้ ระบุ ขอให้ จัดทารายละเอียดเพิม่ เติมเป็ นเอกสารแนบ)

9.1

รายนามผู้สอบบัญชีทลี่ งลายมือชื่อในฐานะผู้สอบบัญชีของกิจการ จานวน........................คน
(1) ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว  ยศ ............................................................................................................
เลขที่บตั รบัตรประจาตัวประชาชน ----
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 
ประเภท  สมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  สมาชิกสมทบ  ขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี วันที่หมดอายุ......../........./.........
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชี  เต็มเวลา บางเวลา ขอเปลี่ยนแปลงโดย  เพิ่ม  คัดออก จากรายนามเดิม
(2) ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว  ยศ ............................................................................................................
เลขที่บตั รบัตรประจาตัวประชาชน ----
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 
ประเภท  สมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  สมาชิกสมทบ  ขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี วันที่หมดอายุ......../........./.........
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชี  เต็มเวลา บางเวลา ขอเปลี่ยนแปลงโดย  เพิ่ม  คัดออก จากรายนามเดิม

9.2

ยอดรวมผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ของนิติบุคคล จานวน............................ คน โดยแบ่ งตามแต่ ละประเภท ดังนี้
การปฏิบัติงาน

เต็มเวลา

บางเวลา

รวม

ประเภท
1. เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. ไม่ ได้เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รวม
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10. ขอยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคล เนื่องจาก ...........................................................................................................................
(แนบหลักฐานที่แสดงว่าได้ยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคล หรื อยกเลิกการให้บริ การด้านการทาบัญชี หรื อด้านการสอบบัญชี )

11. ขอให้ ออกหนังสื อรับรองฉบับใหม่ เนื่องจาก : เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล (แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็ นนิติบุคคล(ชื่อใหม่) )
 ชารุ ด / สู ญหาย (แนบหลักฐานหลักฐานการชารุ ด / สูญหาย (หนังสือแจ้งความ) )
12. มีความประสงค์ อนื่ ๆ (กรุ ณาระบุ)
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
13.

การชาระค่ าแก้ไขข้ อมูลนิติบุคคล /ยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคล
ได้ชาระค่าแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล/ยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวนเงิน 500 บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยได้แนบหลักฐานการ
ชาระเงินมาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้ 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………..………….…

14.

หลักฐานการแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
 หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 เดือน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
 หลักฐานการชาระค่าแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล/ยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณี ชาระผ่ านธนาคาร หรื อแคชเชี ยร์ เช็ค)
 หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆที่ได้ยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และข้าพเจ้ายินดีที่ จะแสดงหลักฐาน
และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฎิ บตั ิงานของผูส้ อบบัญชีในสังกัด รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพสานักงาน และยินยอมให้ผทู ้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากสภาวิชาชีพบัญชี เข้าเยี่ยมและตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพสานักงาน ตลอดจนเรี ยกข้าพเจ้ามาให้ถอ้ ยคา หรื อ ชี้ แจง
หรื อ ทาคาชี้ แจงเป็ นหนังสื อ หรื อ ส่ งมอบเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชีในสังกัด และ
ระบบควบคุณคุณภาพสานักงาน เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1
สวบช 5.1 หน้า 4

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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