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ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที่ ๑๓)
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
ของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปน การสมควรกําหนดหลักเกณฑแ ละวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญชีของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชี จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๓) เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ขอ ๔ ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ กระบวนการฝกหัดงาน กระบวนการทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี ของผูขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต นอกจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหกระบวนการฝกหัดงาน และกระบวนการทดสอบดําเนินไปโดยสะดวก และรวดเร็ว
นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยอนุมัติคณะกรรมการ มีอํานาจออกขอกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับการดังกลาว
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ขอกําหนดนั้น ตองอยูภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงใชบังคับได
ขอ ๖ ในกรณีที่มีปญหาการแปลความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการ
เปนผูวินิจฉัย และถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
หมวด ๒
การฝกหัดงาน
ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตเปน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองผานการฝกหัดงานสอบบัญชี
ธุรกิจ ที่กฎหมายบัญญัติใหมีการสอบบัญชีหรือใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาต โดยฝกหัดงานกับผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ตองฝกหัดงานในระหวางการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๗ (๖) โดยเริ่ม ฝกหัดงานหลังจากไดสอบผานวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการกําหนด
ไมนอยกวาสี่รายวิชา และวิชาสอบบัญชีไมนอยกวาหนึ่งรายวิชา ซึ่งรวมทุกวิชาแลวไมนอยกวาสิบหา
หนวยกิต หรือฝกหัดงานหลังจากไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗ (๖)
มาแลว ทั้งนี้ การฝกหัดงานดังกลาวตองกระทําเปนเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวาสามปบริบูรณ และมี
เวลาฝกหัดงานรวมกัน ไมนอยกวาสามพันชั่วโมง
(๒) ต อ งยื่ น คํ า ขอแจ ง การฝ ก หั ด งานต อ คณะกรรมการก อ นเริ่ ม ฝ ก หั ด งานตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาวาไดสอบผานวิชาการบัญชี และ
วิชาการสอบบัญชีตาม (๑) หรือสําเนาปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗ (๖)
แลวแตกรณี
(๓) ตองทํารายงานการฝกหัดงานยื่นตอคณะกรรมการ อยางนอยปละหนึ่งครั้งนับแตวันแจง
การฝกหัดงาน ตามที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ยวกับเงื่อนเวลาและแบบ และเมื่อสิ้นสุดการฝกหัดงาน
ตอ งทํ ารายงานดัง กล าวยื่ น ต อคณะกรรมการ พรอ มด วยคํา รั บรองการฝก หัด งานของผู สอบบั ญ ชี
รับอนุญาตที่ใหการฝกหัดงานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดดวย
(๔) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูใ หการฝกหัดงาน หรือผูใ หการฝกหัดงานรายเดิมถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ตองแจงการเปลี่ยนผูใหการฝกหัดงานทุกครั้งตอคณะกรรมการภายในหนึ่งเดือนนับแตวัน
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เปลี่ยนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยรายงานและคํารับรองการฝกหัดงานของผูใหการ
ฝกหัดงานรายเดิม และการแจงรับฝกหัดงานของผูใหการฝกหัดงานรายใหม
(๕) ในกรณีผูฝกหัดงานไมประสงคที่จะฝกหัดงานกับผูใหการฝกหัดงานคนเดิมตอไปโดยจะ
ไมขอนับจํานวนชั่วโมงการฝกหัดงาน ใหแจงผูใหการฝกหัดงานนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร
(๖) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตมิไดฝกหัดงานใหเสร็จสิ้น ภายใน
เวลาหาปนับแตวันที่แจงตอคณะกรรมการ เพราะความบกพรองของผูขอรับใบอนุญาตใหนายทะเบียน
มีหนังสือแจงใหผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ยวกับเงื่อนเวลา
ไว ใ นหนั ง สื อ นั้ น ถ า ไม ดํ า เนิ น การให เ สร็ จ สิ้ น ตามกํ า หนดเวลาดั ง กล า ว ให น ายทะเบี ย นเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาจําหนายคําขอได
หมวด ๓
การทดสอบความรู
ขอ ๘ ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตจะต อ งผ า นการทดสอบความรู
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ผู ที่ ป ระสงค จ ะเข า รั บ การทดสอบจะต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาได รั บ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนี ย บั ต รตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรา ๗ (๖) และเคยศึ ก ษาและสอบผ า นรายวิ ช าตามที่
คณะกรรมการกําหนดจากสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง และฝกหัดงาน
ครบถวนแลวหรืออยูระหวางการฝกหัดงานสอบบัญชีธุรกิจที่กฎหมายบัญญัติใหมีการสอบบัญชีหรือ
ให มี ผู ส อบบั ญชี กั บ ผู ส อบบั ญชี รั บ อนุ ญ าต ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไวใ นหมวด ๒
แหงขอบังคับนี้ และตองไมเคยเปนผูทุจริตในการทดสอบความรูของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต
(๒) การทดสอบแบงเปนหกวิชา คือ วิชาการบัญชี ๑ วิชาการบัญชี ๒ วิชาการสอบบัญชี ๑
วิชาการสอบบัญชี ๒ วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และวิชาการสอบบัญชี
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ที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ขอบเขต รายละเอียดเนื้อหาและเคาโครงของวิชาที่ตองทดสอบให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) ผูที่ประสงคจะเขารับการทดสอบจะตองยื่นคําขอสมัครสอบตอคณะกรรมการตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนดภายในเวลาไมนอยกวาหนึ่งเดือนกอนวันเริ่มทดสอบ โดยสามารถสมัครสอบทุก
วิชาหรือสมัครสอบบางวิชาก็ได
(๔) การทดสอบใหมีอยางนอยปละสองครั้ง ตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
โดยตองประกาศใหผูมีสิทธิเขารับการทดสอบทราบลวงหนาอยางนอยหกสิบวัน
(๕) ระยะเวลาการรับสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ทดสอบ คาธรรมเนียมในการทดสอบ
ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
(๖) ผูเขารับการทดสอบจะตองสอบผานทุกวิชา และไดคะแนนในแตละวิชาไมต่ํากวารอยละ
หกสิบจึงจะถือวาผานการทดสอบ โดยผูเขารับการทดสอบสามารถสะสมผลการทดสอบของแตละวิชา
ที่สอบผานไดไมเกินสามป นับแตวันที่ผานการทดสอบแตละวิชา
(๗) ใหนายทะเบียนประกาศชื่อผูผานการทดสอบแตละวิชาและทุกวิช าไว ณ สภาวิชาชีพ
บัญชีเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน
บทเฉพาะกาล
ขอ ๙ ผูซึ่งประสงคขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไดฝกหัดงานครบถวน
หรือผานการทดสอบแลว ตามหลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี
ตามหลักเกณฑและวิธีการของ ก.บช. กอนวันที่ขอบังคับฉบับนี้ใชบังคับ ใหผูนั้นไดรับสิทธิสะสมการ
ฝกหัดงาน หรือผลการทดสอบวิชาที่สอบผานนั้น เพื่อใชเปนสิทธิเพื่อขอรับใบอนุญาตตอไป และให
ถือวาเปนผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับนี้ได
สําหรับผูที่ยังมิไดปฏิบัติตามวรรคแรก และมีความประสงคจะขอใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตตอไป ใหดําเนินการตามขอบังคับฉบับนี้ โดยแสดงความประสงคดังกลาวตอคณะกรรมการ
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด และใหถือวาเปนผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตอสภาวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับนี้
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ขอ ๑๐ ความในขอ ๘ (๒) ใหมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๑ ป นับจากวันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เกษรี ณรงคเดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

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

แบบ ผส ๒
(สําหรับเจาหนาที่)
รับเลขที่.........................................
วันที่..............................................
................................................ผูรับ

รายงานการฝกหัดงานสอบบัญชี
เลขประจําตัวฝกหัดงาน
เขียนที่ ..........................................................................
วันที่........…...... เดือน.................………พ.ศ...………..
๑. ขาพเจา นาย / นางสาว/ นาง /ยศ.....................................................................ไดฝกหัดงานสอบบัญชีกับ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ชือ่ ......................................................................เลขทะเบียน .....………………………………............
สํานักงาน ...............................…….........ตัง้ อยูเ ลขที่.................หมูที่ ..................ตรอก/ซอย………………………………………….
ตําบล/แขวง .......……...................อําเภอ/เขต.......………...................…....จังหวัด........…………………………………………………….....
รหัสไปรษณีย..……………………………........โทรศัพท ................................………โทรสาร ..........................…………….................
๒. ขาพเจาขอรายงานวาไดฝกหัดงานสอบบัญชีธุรกิจที่กฎหมายบัญญัติใหมีการสอบบัญชีหรือใหมีผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตตั้งแตวันที่ ........................................................... ถึงวันที่ ........................................................................
รวมระยะเวลาฝกหัดงานทั้งสิ้น จํานวน ................................. ชัว่ โมง โดยมีรายละเอียดธุรกิจที่ฝกหัดงานตามเอกสารแนบ

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูรายงานการฝกหัดงาน
(………………………………………………………………..)
๓. ขาพเจา ............................................................. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ............................
ขอรับรองวา รายงานการฝกหัดงานสอบบัญชีของ…..................................................................................................
ตามที่กลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ..........................................................ผูใหการฝกหัดงาน
(…………………………………………………………………..)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน…………………………………………………………..

๑/๒

รายละเอียดการฝกหัดงานสอบบัญชี
ของ นาย / นาง / นางสาว /ยศ .................................................................
ใหระบุชื่อธุรกิจ สถานที่ตั้ง เบอรโทรศัพท
ระยะเวลาฝกหัดงานและจํานวนชั่วโมงการฝกหัดงานของธุรกิจที่ฝกหัดงานทั้งหมด และรอบปบัญชี

ลําดับที่

ชื่อธุรกิจ / สถานที่ตั้ง / เบอรโทรศัพท

ระยะเวลาที่เขาปฏิบัติงาน จํานวนชั่วโมง
ตั้งแต ว/ด/ป ถึง ว/ด/ป

รวม
หมายเหตุ ถาไมพอใหจัดทําใบตอได

ลงชื่อ...........................................…
(…………………………………………………..)
ผูรายงานการฝกหัดงาน
ลงชื่อ...........................................…
(…………………………………………………..)
ผูใหการฝกหัดงาน
๒/๒

รอบป
บัญชี

แบบ ผส ๓
(สําหรับเจาหนาที่)
รับเลขที่.........................................
วันที่...............................................
................................................ผูรับ

คํารับรองของผูใหการฝกหัดงาน

เลขประจําตัวฝกหัดงาน
เขียนที่ ...........................................................................
วันที่ ...............เดือน ...................................พ.ศ............
๑.ขาพเจา ....................................................................ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ........................
สํานักงานชื่อ...............................................................ตัง้ อยูเลขที่ ............…............ หมูท ี่ ............. ซอย ................
ถนน ............................ ตําบล / แขวง .........................อําเภอ / เขต ......................... จังหวัด ..............................
รหัสไปรษณีย ......……………….โทรศัพท ..............………………..โทรสาร ....……..................E-mail………………………………………………
๒.ขอรับรองตอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีวา..........................................................................................
.....................................ไดฝกหัดงานสอบบัญชีกับขาพเจาในฐานะ .........................................................................
เปนเวลาติดตอกัน ตั้งแตวันที่........... เดือน.................. พ.ศ. ......... ถึงวันที่............. เดือน...................... พ.ศ...........
รวมเปนเวลา ........ ป ...........เดือน ........ วัน โดยไดทําการฝกหัดงานสอบบัญชีธุรกิจที่กฎหมายบัญญัติใหมีการสอบบัญชี
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
๓.ขาพเจามีความเห็นวา......................................................................................เปนผูมีความรูความสามารถ
และความชํานาญเกี่ยวกับการสอบบัญชีและ......................................................................………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

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

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

แบบ ผส ๔
(สําหรับเจาหนาที่)
รับเลขที่.........................................
วันที่...............................................
................................................ผูรับ

คําขอแจงการเปลี่ยนผูใหการฝกหัดงาน

เลขประจําตัวฝกหัดงาน
เขียนที่...................................................................
วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ..............
๑. ขาพเจา..........................................................................ปจจุบันอยูบานเลขที่.....................หมูท ี่ ..........
ซอย.......................ถนน......................................ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/ เขต.......................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย…...………........โทรศัพท...……………................. โทรสาร...........……………….......…..
๒. ไดฝกหัดงานสอบบัญชีกับ...............................................................………………..........ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน......................สํานักงานชื่อ..............................................ตัง้ อยูเลขที่............................หมูที่................
ซอย......…………...……...ถนน................................. ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..........................
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย...........………..โทรศัพท................…….......... โทรสาร…..……………………......................
ตั้งแตวันที่..............เดือน.......................พ.ศ.............ถึงวันที่.................เดือน....................................พ.ศ...............
๓. ไดเปลี่ยนผูใหการฝกหัดงาน โดยทําความตกลงเพื่อเขารับการฝกหัดงานสอบบัญชีธุรกิจทีก่ ฎหมายบัญญัติใหมี
การสอบบัญชีตอ เนือ่ งกับ..........................................................ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ........................
สํานักงานชื่อ.............................................................ตัง้ อยูเลขที่...........................หมูท .ี่ ..........ซอย.........................
ถนน................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย.………………..............โทรศัพท..…………........…….........โทรศัพท..…………….........…….........ตั้งแตวันที่...........
เดือน....................พ.ศ. .................

(ลงชื่อ).......................................................ผูแจงการเปลี่ยนผูใหการฝกหัดงาน
(……………………………………………………………………….)

๑/๒

ขาพเจา................................................................................................................ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน....................... สํานักงานชื่อ.......................................... ตัง้ อยูเ ลขที่ .................... หมูที่ ...................
ซอย ............................ถนน.....................…………ตําบล/แขวง............................. อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย......…..............โทรศัพท…………..………………………….โทรสาร…………………………………………
ขอรับรองวา ................………………………………………………………………………………………………………………………….....ไดฝกหัดงานสอบบัญชี
กับขาพเจา ตามขอ ........แหงขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่.......) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.…….. โดยเริ่มการฝกหัดงานตั้งแตวันที่..…………......
เดือน....................... พ.ศ.............. เปนตนไป ในขณะที่ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของขาพเจายังไมสิ้นผล

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

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

หมายเหตุ

๑. ตองแจงเปลี่ยนผูใหการฝกหัดงาน ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดการฝกหัดงาน
๒. ยืน่ คําขอแจงการเปลี่ยนผูใหการฝกหัดงาน พรอมรายงานการฝกหัดงานสอบบัญชี (ผส ๒) และ
คํารับรองของผูใหการฝกหัดงาน (ผส ๓) ของผูใหการฝกหัดงานคนเดิม

๒/๒

