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แบบ สวบช.5
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คําขอจดทะเบียนของนิติบคุ คล

(สําหรับเจาหนาที่)

ตามมาตรา 11 และมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

หมายเลขนิติบุคคลตาม มาตรา 11 และ 78

-

1.

2.

-

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

ขาพเจา ขอแจงการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลตามมาตรา 11 และมาตรา 78 พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รูปแบบธุรกิจ
 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  หางหุนสวนจํากัด
 บริษัทจํากัด
 บริษทั มหาชนจํากัด
 นิตบิ ุคคลตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ชื่อนิตบิ ุคคล ........................................................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ.........................................................................................................................................................................................................

3.

เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล...........................................วันที่จดทะเบียนหรือวันที่เริ่มประกอบธุรกิจในประเทศไทย..................................................

4.

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.................................................................................................................................................................................

5.

ที่ตั้งนิติบคุ คล มี................................แหง คือ
(กรณีมีที่ตั้งนิติบคุ คลเกินกวาที่แบบฟอรมใหระบุ ขอใหจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเปนเอกสารแนบ)
5.1

สํานักงานใหญ ที่อยูเลขที่.............หมูที่...............อาคาร..............................หมูบา น..................................ตรอก/ซอย........................
ถนน.............................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท..............................โทรสาร............................ e-mail..........……..…….website…………………

5.2

สํานักงานสาขา ที่อยูเลขที่.............หมูที่...............อาคาร..............................หมูบา น..................................ตรอก/ซอย........................
ถนน.............................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท..............................โทรสาร............................ e-mail..........……..…….website…………………

6.

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน...........................................................................บาท

7.

ประเภทของการใหบริการ
 ทําบัญชี

8.

 สอบบัญชี

 ทําบัญชีและสอบบัญชีใหแกลูกคารายเดียวกัน

กรณีที่กิจการใหบริการดานการสอบบัญชี : โปรดระบุ “ บุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลในการใหบริการดานการสอบบัญชีและ
ตองเปนผูไดรบั ใบอนุญาตใหเปนผูส อบบัญชีรับอนุญาต ” มีจํานวน.................................คน ดังนี้
(กรณีมีบคุ คลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลใหบริการดานการสอบบัญชีเกินกวาทีแ่ บบฟอรมใหระบุ ขอใหจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม
เปนเอกสารแนบ)
8.1 ชื่อ-สกุล  นาย  นางสาว  นาง  ยศ .....................................................................................................................
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
ที่อยูเลขที่.................หมูท ี่...............อาคาร..................................หมูบา น.......................................ตรอก/ซอย.......................................
ถนน............................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท...........................................โทรสาร.....................................e-mail......................................

8.2

-2ชื่อ-สกุล  นาย  นางสาว  นาง  ยศ .....................................................................................................................
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
ที่อยูเลขที่.................หมูท ี่...............อาคาร..................................หมูบา น.......................................ตรอก/ซอย.......................................
ถนน............................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท...........................................โทรสาร.....................................e-mail......................................

9.

หัวหนาสํานักงาน
ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว  ยศ ...................................................................................................................
รหัสผูทาํ บัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543
เลขทะเบียนสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี

-

-

เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
10.

รายนามพนักงานที่เปนผูทําบัญชีใหกับลูกคา
(กรณีมีผูชวยผูทาํ บัญชีเกินกวาที่แบบฟอรมใหระบุ ขอใหจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเปนเอกสารแนบ)
10.1 ชื่อ-สกุล ผูท ําบัญชี  นาย  นาง  นางสาว  ยศ ..................................................................................................
รหัสผูทาํ บัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543
เลขทะเบียนสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนเปนผูท ําบัญชี

-

-

10.2 รายชื่อผูชว ยผูทําบัญชี จํานวน........................คน
(1) ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว  ยศ ...........................................................................................................
รหัสผูทําบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543

-

หมายเลขทะเบียนสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี

-

(2) ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว  ยศ ...........................................................................................................
รหัสผูทําบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543

-

หมายเลขทะเบียนสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี
11.

–

รายนามพนักงานที่เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหกับลูกคา จํานวน................................คน
(กรณีมีผูสอบบัญชีเกินกวาที่แบบฟอรมใหระบุ ขอใหจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเปนเอกสารแนบ)
(1) ชือ่ -สกุล  นาย  นาง  นางสาว  ยศ ............................................................................................................
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

-

-

ปฏิบัติงานสอบบัญชี  เต็มเวลา  บางเวลา
(2) ชือ่ -สกุล  นาย  นาง  นางสาว  ยศ ............................................................................................................
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติงานสอบบัญชี  เต็มเวลา  บางเวลา

-

-

-312.

จํานวนธุรกิจที่ใหบริการ จํานวน......................................ราย
(ระบุรายละเอียดในแบบแจงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ใหบริการ แบบ สวบช.5.1)

13.

ประเภทและจํานวนรายไดจากการประกอบธุรกิจ
(หนวย:บาท)
รอบปบัญชี
สิ้นสุดวันที่
(ยอนหลัง 3 ป)

รายไดจาก
การทําบัญชี

รายไดจาก
การสอบ
บัญชี

รายไดจากการประกอบธุรกิจคิดเปนรอยละ
 ทําบัญชี รอยละ...................................................
 ทําบัญชีและสอบบัญชี รอยละ...........................

รายไดจากการทํา
บัญชีและสอบบัญชี
ใหแกลูกคาราย
เดียวกัน

อื่น ๆ

หมายเหตุ

 สอบบัญชี รอยละ........................ ......
 อื่น ๆ รอยละ.......................................

14.

การชําระคาจดทะเบียนของนิตบิ ุคคล
ไดชําระคาจดทะเบียนของนิตบิ ุคคล จํานวน...................................บาท (...............................................................................................)
โดยไดแนบหลักฐานการชําระเงินมาพรอมกับใบสมัคร ดังนี้
 ใบนําฝากเงินเขาบัญชีธนาคารของ สภาวิชาชีพบัญชี
(โปรดดูรายละเอียดธนาคารในการคําชี้แจงเกี่ยวกับการจดทะเบียนของนิติบุคคล)
 แคชเชียรเช็คสั่งจาย สภาวิชาชีพบัญชี โดยขีดครอมเช็คและขีดฆา “หรือผูถอื ”
 ธนาณัติสั่งจาย สภาวิชาชีพบัญชี ปณ. วังเทวะเวสม
 เงินสด (ใหชําระ ณ ทีท่ ําการสภาวิชาชีพบัญชีหรือทีท่ ําการสาขาของสภาวิชาชีพบัญชีเทานั้น)

15.

หลักฐานการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนนิตบิ ุคคล
 หลักฐานการชําระคาจดทะเบียนของนิติบุคคล
 ขอมูลในงบกําไรขาดทุน ยอนหลัง 3 ป หรือเทาที่มี ในกรณีเปนนิติบุคคลตั้งใหม
ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ).........................................................................กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
(........................................................................)
วันที่...................................................................................

แบบ สวบช.5.1
แบบแจงรายชื่อธุรกิจที่ใหบริการ

ลําดับที่

เลขทะเบียน
นิติบุคคล

ชื่อนิตบิ ุคคล

ประเภทการใหบริการ
(ใสเครื่องหมาย X)
ทําบัญชีและ
ทําบัญชี สอบบัญชี
สอบบัญชี

หมายเหตุ

