
เลขท่ีรับ ..................................  

วันที่ ........................................  
แบบแจงความประสงคในการแจงเพิ่มและยกเลิกธุรกิจที่รบัทําบัญชี 

และการแจงการพัฒนาความรูฯ ของผูทําบัญชีโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
เจาหนาที่ ................................  

 

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .........................................................................  ผูทําบัญชีรหัสเลขที่  

- - - -  

วุฒิการศึกษา    อนุปริญญา/ปวส. (ทางการบัญชี)           ไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี            ไมมีคุณวุฒิทางการบัญชีแตผานการอบรม 

ที่อยู/สถานที่ติดตอ เลขที่............... หมูที่ ............ตรอก/ซอย ............................................................. ถนน ...............................................................................  

แขวง/ตําบล............................... เขต/อําเภอ .................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ............................... 

 มีความประสงคแจงรายชื่อธุรกิจที่รับทําบัญชีเพิ่มและยกเลิกธุรกิจที่รับทําบัญชี และแจงขอมูลการพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพในทุกรอบสามป 

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 ขาพเจาขอรับ หมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) โดยวิธี 

  รับดวยตนเอง 

  รับทางไปรษณีย (โดยใหผูทําบัญชีแนบซองปดแสตมปจํานวน 6 บาท จาหนาซองถึงตัวผูทําบัญชี) 

  มอบอํานาจใหผูอ่ืนมาดําเนินการแทน และใหผูรับมอบอํานาจรับหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) 

 ลงชื่อ....................................................................................... ผูทําบัญชี 

 (....................................................................................... ) 

 วันที่.............../............................../............... 

ผูทําบัญชตีองปฏิบัตติามเงื่อนไข ดังตอไปน้ี 

1. ผูทําบัญชีที่มีความประสงคแจงเพ่ิมและยกเลิกธุรกิจที่รับทําบัญชี และการแจงการพัฒนาความรูฯ ในทุกรอบสามป จะตองเปนผูทํา
บัญชีท่ีแจงการเปนผูทําบัญชีและไดรหัสเลขที่แลวเทาน้ัน 

2. ผูทําบัญชีตองใช หมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) ที่ไดรับจากสํานักกํากับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เพ่ือทําการแจงเพ่ิมและยกเลิกธุรกิจที่รับทําบัญชี และการแจงการพัฒนาความรูฯ ในทุกรอบสามป ตามโปรแกรมที่กําหนดผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งการใชหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) ดังกลาว เปนการ
กระทําของผูทําบัญชี ซึ่งเปนรหัสสวนบุคคล บุคคลอื่นจะนําไปใชไมได ซึ่งผูทําบัญชีสามารถดําเนินการเปลี่ยนรหัสผาน 
(Password) ได 

3. การแจงเพ่ิม และยกเลิกธุรกิจที่รับทําบัญชี และการแจงการพัฒนาความรูฯ ผูทําบัญชีจะดําเนินการตามประกาศกรมทะเบียนการคา 
เร่ืองการกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเปนผูทําบัญชี พ.ศ. 2543 และประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและ
เง่ือนไขของการเปนผูทําบัญชี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการ
เปนผูทําบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนา
ความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญชี พ.ศ. 2547 และคําชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ ฯ  
และผูทําบัญชีตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กําหนดดวย 

4. การแจงเพ่ิมและยกเลิกธุรกิจที่รับทําบัญชีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผูทําบัญชีตองแจงภายในเวลา 60 วัน นับแตวันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง และไมเกินจํานวนรายที่กรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 7(6) 

5. รายชื่อธุรกิจท่ีผูทําบัญชีแจง ใหแจงตามขอเท็จจริงที่รับทําบัญชี 
6. การแจงเปล่ียนแปลงขอมูลของผูทําบัญชีในกรณีอื่น เชน การแจงเปล่ียนชื่อ-นามสกุล, เปล่ียนคุณวุฒิการศึกษา, เปล่ียนที่อยู และ

เปล่ียนจํานวนผูชวยผูทําบัญชี ฯลฯ ใหแนบเอกสารสําคัญแลวแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ตามหลักเกณฑเดิมที่ไดกําหนดไว 

เกิดเม่ือวันที่......./...................../.......... อายุ.......ป หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตอดานหลัง  



วิธีการแจงความประสงคฯ เพื่อรับหมายเลขผูใช (User ID) 
และรหัสผาน (Password) สําหรับผูทําบัญชี 

แบบแจงความประสงคฯ 
 ผูทําบัญชีที่ประสงคจะแจงเพ่ิมเติมและยกเลิกธุรกิจที่รับทําบัญชีและแจงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพทาง Internet ให
ผูทําบัญชีกรอกขอมูลในแบบแจงความประสงค จํานวน 1 ชุด ซึ่งแบบแจงความประสงคฯ สามารถพิมพไดจาก Internet โดยเขาไป
ที่ WWW.dbd.go.th เลือกบริการกรมเลือกงานบัญชีและสอบบัญชี เลือกแบบพิมพตางๆ ตาม พ.ร.บ. บัญชี เลือกแบบแจงความประสงคฯ 
หรือติดตอขอรับไดที่ สํานักกํากับดูแลธุรกิจ ชั้น 14 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

การยื่นแบบแจงความประสงคฯ 
1. กรณีผูทําบัญชียื่นแบบแจงความประสงคฯ ในการแจงเพิ่มและยกเลิกธุรกิจท่ีรับทําบัญชีและแจงการพัฒนาความรูตอเน่ือง
ทางวิชาชีพ เพื่อรับหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) ดวยตนเอง 

ผูทําบัญชียื่นแบบแจงความประสงคฯ จํานวน 1 ชุด และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตองไปที่  
สํานักกํากับดูแลธุรกิจ ชั้น 14 กรมพัฒนาธุรกิจการคา พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงตอเจาหนาที่ 
2. กรณีผูทําบัญชียื่นแบบแจงความประสงคฯ ในการแจงเพิ่มและยกเลิกธุรกิจท่ีรับทําบัญชีและแจงการพัฒนาความรูตอเน่ือง
ทางวิชาชีพ เพื่อรับหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) ทางไปรษณีย 

ผูทําบัญชียื่นแบบแจงความประสงคฯ จํานวน 1 ชุด และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตองไปยัง  
สํานักกํากับดูแลธุรกิจ ตามที่อยูขางลางนี้ พรอมแนบซองปดแสตมป จํานวน 6 บาท  จาหนาซองถึงผูทําบัญชี เพ่ือจัดสงหมายเลขผูใช 
(User ID) และรหัสผาน (Password) กลับไปยังผูทําบัญชี 
 

สํานักกํากับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เลขท่ี 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

(งานกํากับผูทําบัญชี) 

 
3. กรณีผูทําบัญชียื่นแบบแจงความประสงคฯ ในการแจงเพิ่มและยกเลิกธุรกิจท่ีรับทําบัญชีและแจงการพัฒนาความรูตอเน่ือง
ทางวิชาชีพ เพื่อรับหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) โดยไมไดยื่นดวยตัวเอง 

ผูทําบัญชียื่นแบบแจงความประสงคฯ จํานวน 1 ชุด พรอมทําหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป จํานวน 10 บาท ระบุใหชัดเจนวา 
ใหผูรับมอบอํานาจไปดําเนินการแทนในเรื่องอะไร และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
 
หมายเหตุ ผูทําบัญชีที่แจงการเปนผูทําบัญชีแลว กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะออกรหัสเลขที่ใหคนละ 1 รหัส เทาน้ัน ซึ่งสามารถ 

รับทําบัญชีไดทั่วประเทศ หากผูทําบัญชีคนใดไดแจงและมีรหัสเลขที่มากกวา 1 รหัสแลว ขอใหติดตอสํานักกํากับดูแลธุรกิจ 
เพื่อยกเลิกรหัสเลขที่ท่ีไดคร้ังหลังสุดดวย

 
 

หากมีขอสงสัยกรุณาโทรสอบถามไดท่ี 0-2547-4395, 0-2547-5977 โทรสาร 0-2547-4398 

http://www.dbd.go.th/
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