
(ปรับปรุง 2561)                

                                                                                                                               
 

2. แบบประวัติและรายละเอียดของผูยื่นคําขอความเห็นชอบ 
 

 

1. ชื่อและนามสกุลของผูยื่นคําขอความเห็นชอบ  

 นาย  นางสาว  นาง    อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................  

       ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ............................................................................................................... 

2.    เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน...............................................................................................................   

       ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที.่.................................................................................................... 

 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเลขที.่.......................... วันที่หมดอายุ.............................................................. 

3.    อาย ุ.............. ป   วัน/เดือน/ปเกิด........................................................................................................... 

4.    คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรีสาขา...............................สถาบันที่สําเร็จการศึกษา......................................................... 

ปริญญาโทสาขา...............................สถาบันที่สําเร็จการศึกษา......................................................... 

ปริญญาเอกสาขา..............................สถาบันที่สําเร็จการศึกษา......................................................... 

คุณวุฒิอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ...................สถาบันที่สําเร็จการศึกษา........................................................ 
 

5. สถานภาพการสมรส   โสด สมรส สมรสไมจดทะเบียน หยา อื่นๆ............................ 

 ชื่อคูสมรส.............................................................................................................................................. 

 สถานที่ทํางานของคูสมรส..................................................................................................................... 

 ตําแหนงงานของคูสมรส........................................................................................................................ 

 รายละเอียดเก่ียวกับบุตร : จํานวนบุตร.................... คน 

    ชื่อบุตร            วัน/เดือน/ปเกิด    อาย ุ(ป) สถานที่ทํางาน 

 (1).............................................. ............................ ............... ………………… 

 (2).............................................. ............................ ...............  ………………… 

 (3).............................................. ............................ ...............  ………………… 

 (หากมีรายละเอียดมากกวานี้ใหทําเปนใบแนบ) 

6. ที่อยู เลขที.่................................... อาคาร/หมูบาน.................................... ตรอก/ซอย.......................... 

ถนน......................... ตําบล/แขวง....................... อําเภอ/เขต........................ จังหวัด............................ 

โทรศัพท................................................................โทรสาร................................................................... 

 E-mail address...................................................................................................................................... 

 

 

 

 

รูปถาย 

 

ขนาด 1 นิ้ว 

(ถายไมเกิน 1 ป) 



 

 

7. สังกัดสํานักงานสอบบัญชีช่ือ.................................................................................................................. 

ที่ตั้ง เลขที่.................................... อาคาร/หมูบาน.................................... ตรอก/ซอย............................ 

ถนน......................... ตําบล/แขวง....................... อําเภอ/เขต........................ จังหวัด.............................. 

โทรศัพท............................... โทรสาร................................E-mail address……………………………. 

ชื่อและที่อยูของสํานักงานสอบบัญชีภาษาอังกฤษ.................................................................................. 

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

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

       Website /Home page.............................................................................................................................. 

วันที่เริ่มสังกัดสํานักงานสอบบัญชี......................................................................................................... 

8. การปฏิบัติงานสอบบัญชี  

 เต็มเวลา  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสัปดาหละ........................ ชั่วโมง 

 ไมเต็มเวลา  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสัปดาหละ........................ ชั่วโมง 

สถานที่ทํางานและตําแหนงงานประจํา (โปรดระบุ) 

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

9. ประวัติการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผูยื่นคําขอความเห็นชอบ 

 (1) ปฏิบัติงานสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น..................ป  

                (1.1) ต้ังแตวันที่..................................ถึง........................................................................................ 

               สํานักงานสอบบัญช.ี.……………........…………………………….. อายุงาน …..............……..ป 

               ตําแหนงงาน....................................................................................................................................    

                (1.2) ต้ังแตวันที่..................................ถึง........................................................................................ 

               สํานักงานสอบบัญช.ี.……………........…………………………….. อายุงาน ………................ป 

               ตําแหนงงาน....................................................................................................................................       

                (1.3) ต้ังแตวันที่..................................ถึง........................................................................................ 

               สํานักงานสอบบัญช.ี.……………........…………………………….. อายุงาน ………..ป 

               ตําแหนงงาน....................................................................................................................................      

               (หากมีรายละเอียดมากกวานี้ใหทําเปนใบแนบ) 

 (2) วันที่ขึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต.................................... 

 (3) ตําแหนงปจจุบันในสํานักงานสอบบัญชีที่สังกัด 

 เปนหุนสวน  

 ตําแหนงอ่ืน (โปรดระบุ)…………………… 

(4) ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของกิจการที่เปนลูกคาของสํานักงานสอบบัญชีที่สังกัดตั้งแตป 

พ.ศ.........  

 

 



 

 

 (5) ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของกิจการตามขอ 3 ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีต้ังแตป พ.ศ........... 
 

10. จํานวนกิจการที่ผูยื่นคําขอความเห็นชอบไดลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินในหาป 

ที่ผานมา มีดังน้ี  

     ปที่ลงลายมือช่ือ พ.ศ.        จํานวนกิจการ                       สํานักงานสอบบัญชีที่สังกัด 

 (1).....................................       ...............................               .............................................. 

 (2).....................................        ...............................                ............................................. 

 (3).....................................        ...............................                .............................................. 

       (4).....................................        ...............................                .............................................. 

       (5).....................................        ...............................                .............................................. 

       (ขอมูลตองถูกตองตรงตามที่ผูสอบบัญชีไดแจงตอสภาวิชาชีพบัญชีหรือสามารถอธิบายเหตุผล 

        ของความแตกตางได)  

       ขอใหผูยื่นคําขอกรอกรายละเอียดกิจการทีผู่ยื่นคําขอไดลงลายมือช่ือแสดงความเห็นตองบการเงิน 

ในปลาสุด (ตามตารางแนบ) 
 

11.  กรณีที่ผูยื่นคําขอความเห็นชอบลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีเปนเวลานอยกวา  

3 ปในชวง 5 ปกอนยื่นคําขอ โปรดระบรุายละเอียดกิจการที่ผูยื่นคําขอความเห็นชอบไดปฏิบัติหนาที่ 

ในฐานะผูควบคุมงานสอบบัญชีหรือผูสอบทานงานขั้นสุดทายกอนที่ผูสอบบัญชีจะลงลายมือชื่อ 

เพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชี 

             ปที่ปฏิบัติหนาที่ พ.ศ. จํานวนกิจการ      ปฏิบัติหนาทีใ่นฐานะ     สํานักงานสอบบัญชีที่สังกัด 

 (1)...................................   ........................        ……....................       ………................................. 

 (2)....................................        ........................         ..........................         ………..……….................. 

 (3)....................................        ........................         ..........................         ............................................ 

       (4)...................................        .......................          ..........................         ............................................ 

       (5)...................................        ........................         .........................           ........................................... 

       (หมายเหตุ ผูยื่นคําขอความเห็นชอบที่ไดลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินเปนเวลา 

ไมนอยกวา 3 ปในชวง 5 ปท่ีผานมา ไมตองกรอกขอมูลในสวนน้ี) 

 

 

 



 

 

12. ประเภทคําขอและคาธรรมเนียมการยื่นคําขอความเห็นชอบ 

 คําขอความเห็นชอบที่มีอัตราคาธรรมเนียม 50,000 บาท เน่ืองจากเปนไปตามกรณีดังตอไปน้ี 

   (1) คําขอความเห็นชอบเปนครั้งแรก โดยไมเคยมีการยื่นคําขอตอสํานักงานมากอน 

   (2) คําขอความเห็นชอบครั้งใหมที่ยื่นภายหลังการใหความเห็นชอบครั้งลาสุด ซึ่งสํานักงาน 

ไมเคยออกคําสั่งหรือเปดเผยขอมูลการดําเนินการของสํานักงานเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่บกพรอง

หรือการมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุน 

   (3) คําขอความเห็นชอบอื่นใด (ที่ไมใชคําขอซึ่งตองชําระคาธรรมเนียมในอัตรา 250,000 บาท) 

        กลาวคือ...................................................................................................................................... 

 คําขอความเห็นชอบที่มีอัตราคาธรรมเนียม 250,000 บาท สําหรับกรณีดังตอไปน้ี 

   (1) คําขอความเห็นชอบครั้งใหมที่ยื่นภายหลังสํานักงานปฏิเสธคําขอความเห็นชอบครั้งลาสุด 

   (2) คําขอความเห็นชอบครั้งใหมที่ยื่นภายหลังการใหความเห็นชอบครั้งลาสุด ซึ่งสํานักงานพบ

ขอบกพรองของผูสอบบัญชีและไดออกคําสั่งพักหรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบ หรือไดเห็นชอบ

กับการปฏิบัติตามบทลงโทษที่เสนอโดยบุคคลนั้นเอง (Enforceable Undertaking) หรือไดเปดเผย

ขอมูลการดําเนินการของสํานักงานเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีบกพรองของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี 

   (3) คําขอความเห็นชอบที่ยื่นภายหลังการใหความเห็นชอบครั้งลาสุด ซึ่งสํานักงานให 

ความเห็นชอบไวนอยกวาหาป 

 

 

 

 

     ขอรับรองวาขอความขางตนน้ีถูกตองและตรงตอความเปนจริง 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 (                                                                                                ) 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที.่....................... 

 สํานักงานสอบบัญชี ................................................. 

                                                             วันที่........................................................................... 

 



(ปรับปรุง 2561)                 

                                                                                                                               
ตารางแนบแบบ  61-1 ขอ 10  รายละเอียดกจิการที่ผูสอบบัญชีลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในปลาสุด  

  

ลําดับ

ที ่

ช่ือ

กิจการ 

งวดบัญชี

สิ้นสุด

วันที ่

ประเภท

ธุรกิจ  

จํานวน

บริษัท

ยอย 

สินทรัพย

งบรวม 

รายไดงบ

รวม 

กําไร

(ขาดทุน) 

สุทธิ 

งบรวม  

สินทรัพย 

งบเฉพาะ 

รายได 

 งบเฉพาะ 

กําไร 

(ขาดทุน) 

สุทธิ  

งบเฉพาะ  

คาสอบ

บัญชี 

คาบริการ

อื่น 

ความเห็นของ

ผูสอบบัญชี  

ลูกคาใหมของ

สํานักงาน ?  

ชื่อ 

EQCR 

ชื่อ

ผูจัดการ 

ช่ัวโมงการทํางาน

รวมทั้งงวดไตรมาส

และงวดป  

                 รวม EP EQCR 

1.                    
2.                    
3.                    
                    
                    
                    
                    
                    

 



 

 
 


