แบบแบบ
ผส. ผส.๕
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เฉพาะเจ้าหน้าที่
เลขที่ใบเสร็จ...................................

รูปถ่ายปัจจุบัน
ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
(สมัครสอบครั้งแรก 2 รูป)

คําขอเข้าทดสอบ

วันที่รับ........................................
ผู้รับ ...........................................

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

เลขประจํ าตัวสอบ
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์เข้ ารับการทดสอบตามข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 13) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารฝึ กหัดงาน การทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 และ ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 18) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารฝึ กหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ขอแจ้ ง
ประวัตขิ องข้ าพเจ้ า ดังนี้
1. ชื่อ – นามสกุล นาย นาง นางสาว ยศ .................................................................................... สัญชาติ..........................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (หากมี) เลขที่
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ............................................. สถานที่........................................................................................................
ที่อยู่เลขที่.................... หมู่ท่.ี ........... อาคาร.......................................... หมู่บ้าน........................................ ซอย...........................
ถนน................................. ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์...................................... โทรสาร.................................. e-mail ............................................
3. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้ ) ที่อยู่เลขที่................... หมู่ท่.ี ............. อาคาร........................ หมู่บ้าน ....................... ซอย............
ถนน..................................... ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์.......................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......................... โทรสาร..................e-mail ..........................
4. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะเข้ ารับการทดสอบครั้งนี้ จํานวน ............ วิชา วิชาละ 500- บาท รวมเป็ นเงิน .................บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดทําเครือ่ งหมาย 3 ในช่องทีป่ ระสงค์สมัครสอบ)
วิชา
การบัญชี 1 การบัญชี 2 การสอบบัญชี 1 การสอบบัญชี 2 กฎหมายฯ 1
กฎหมายฯ 2 คอมพิวเตอร์
การทดสอบครั้งที่

...................
ข้าพเจ้าได้ชําระค่าธรรมเนียม โดย :
เงินสด
ธนาณัติ สั่งจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปณ.พระโขนง เลขที่................... วันที่................... จํานวนเงิน.......... บาท
แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผูถ้ อื ”)
ธนาคาร............................................ เลขที.่ ......................................... วันที.่ ............................................. จํ านวนเงิน............. บาท
ฝากเงินเข้าบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภท ออมทรัพย์
c ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนอโศกมนตรี เลขที่บญ
ั ชี 925-0-03773-7 วันที่ .................... จํานวนเงิน ...........
c ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารเสริมมิตร
เลขที่บญ
ั ชี 085-0-06134-2 วันที่ .................... จํานวนเงิน ...........
c ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยสุขมุ วิท 21
เลขที่บญ
ั ชี 611-2-03377-5 วันที่ .................... จํานวนเงิน ...........
c ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอโศก
เลขที่บญ
ั ชี 032-4-59261-6 วันที่ .................... จํานวนเงิน ............
c ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)สาขาสี่แยกอโศก
เลขที่บญ
ั ชี 109-1-37261-4 วันที่ .................... จํานวนเงิน ............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 13 และฉบับที่ 18
(ลายมือชื่อ) .................................................... ผู้ขอเข้ าทดสอบ
(....................................................)
หมายเหตุ ลายมือชื่อผูข้ อเข้าทดสอบต้องตรงกับลายมือชื่อบนบัตรประจํ าตัวผูฝ้ ึ กหัดงานและบัตรประจํ าตัวสอบ

เอกสารประกอบคําขอเข้าทดสอบ
¾ กรณีสมัครสอบครั้งแรก
1. ต้ นฉบับพร้ อมสําเนาใบปริญญาบัตร
- กรณีท่ยี ังไม่ได้ รับปริญญาบัตรให้ ใช้ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ รับปริญญา
2. ต้ นฉบับพร้ อมสําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
- กรณีมีการเทียบโอนรายวิชาต้ องยื่นหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ได้ เทียบโอน พร้ อมหนังสือแจ้ ง “การพิจารณา
คุณวุฒิการศึกษา” (ที่ได้ รับจากสภาวิชาชีพวิชาชีพบัญชี) ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ด้วย
3. บัตรประจําตัวผู้ฝึกหัดงานและบัตรประจําตัวสอบ
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้ าน
6. สําเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล (ถ้ ามี)
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน 1 ปี )

¾ กรณีเคยสมัครสอบแล้ว
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน 1 ปี )
2. บัตรประจําตัวผู้ฝึกหัดงานและบัตรประจําตัวสอบ
3. สําเนาการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ยี งั ไม่เคยแจ้ งการเปลี่ยนแปลง)

เอกสารประกอบการขอทําบัตรประจํ าตัวสอบใหม่เนือ่ งจากบัตรเดิมสูญหาย
1. ใบแจ้ งความ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน 1 ปี )
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หมายเหตุ 1. สําเนาเอกสาร ให้ รับรองสําเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. กรณีสมัครสอบทางไปรษณีย์ให้ จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ท่รี ะบุใน แบบ ผส.5
3. การยื่นคําขอเข้ าทดสอบทางไปรษณีย์ ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราต้ นทางของผู้ขอเข้ าทดสอบ
เป็ นวันที่ย่ นื คําขอสมัครทดสอบ ซึ่งต้ องอยู่ในช่วงวันที่สภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนด

