
แบบ ส.บช. 6
  (แบบ ส.บช. 6 แนบทา้ยประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรือ่ง กาํหนดคุณสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็นผูท้าํบญัช ี(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545) 
                     
 

 

 

แบบแจ้งการเปล่ียนแปลงการทาํบญัชีของผูท้าํบญัชี 
ตามมาตรา 7(6) และมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

                                                                                                                                   เขยีนที.่................................................................ 
วนัที.่................................................................................................. 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................... รหสัผูท้าํบญัชเีลขที ่ 
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร            -                             -                      - 
วฒุกิารศกึษา          อนุปรญิญา/ปวส. (ทางการบญัช)ี            ไมต่ํ่ากวา่ปรญิญาตรทีางการบญัช ี              ไมม่คีุณวฒุทิางการบญัช ี

                                                                                                                                       แต่ผา่นการอบรมแลว้ 

ทีอ่ยู/่สถานทีต่ดิต่อเลขที.่......................หมทูี.่................ตรอก/ซอย.......................................................................................................... 
ถนน....................................................แขวง/ตําบล...................................................เขต/อาํเภอ............................................................. 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์..................................โทรสาร........................................... 
 ขอแจ้งข้อมลูการเปล่ียนแปลงการทาํบญัชีของผูท้าํบญัชี ดงัน้ี 

ให้ทาํเคร่ืองหมาย  ใน        เฉพาะรายการท่ีแจ้งเปล่ียนแปลง และกรอกรายละเอียดในข้อท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้น้ี โปรดอ่านคาํแนะนําโดยละเอียดก่อนกรอก 

 1. แกไ้ขเปลีย่นแปลง ชื่อ – นามสกุล 

 2. แกไ้ขเปลีย่นแปลง ทีอ่ยู ่

 3. แกไ้ขเปลีย่นแปลง วฒุกิารศกึษา 

 4. แกไ้ขเปลีย่นแปลง ฐานะการปฏบิตังิาน 

 5. แกไ้ขเปลีย่นแปลง จาํนวนธุรกจิทีร่บัทาํบญัช ี

 6. แกไ้ขเปลีย่นแปลง จาํนวนผูช้ว่ยผูท้าํบญัช ี
 

1.   เปล่ียนแปลง ช่ือ/นามสกลุ ตัง้แต่วนัท่ี.............../................................../....................เป็นดงัน้ี 

 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................................................................................................................ 

2. เปล่ียนแปลง ท่ีอยู่/สถานท่ีติดต่อ ตัง้แต่วนัท่ี..................../................................../..................เป็นดงัน้ี 

 เลขที.่................หมูท่ี.่..........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................แขวง/ตาํบล..................................... 
 เขต/อาํเภอ...........................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์................โทรศพัท.์.......................โทรสาร........................ 

3. เปล่ียนแปลง วฒิุการศึกษา  (ระบุชื่อประกาศนียบตัร/อนุปรญิญา/ปรญิญา) ตัง้แต่วนัท่ี............/......................./.................เป็นดงัน้ี   
 ชื่อวฒุกิารศกึษา........................................................สาขา...............................................ระดบั......................................................... 
 ปีทีส่าํเรจ็การศกึษา......................สถาบนัการศกึษา..........................................................ประเทศ..................................................... 

4. เปล่ียนแปลง ฐานะการปฏิบติังาน ตัง้แต่วนัท่ี................/............................./................เป็นดงัน้ี 

   พนักงานของ (ระบุชื่อกจิการ)................................................................................................................................................... 
  นิตบุิคคลทะเบยีนเลขที.่..........................................ทีต่ ัง้เลขที.่................หมูท่ี.่..........ตรอก/ซอย................................................ 
  ถนน........................................................แขวง/ตาํบล.......................................เขต/อาํเภอ........................................................ 
  จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์............................โทรสาร.............................. 
  ตาํแหน่ง.................................................................................................................................................................................... 
   ผูร้บัจ้างทาํบญัชีอิสระ 

  สถานทีต่ดิต่อเลขที.่...............................................หมูท่ี.่...........................ตรอก/ซอย................................................................ 
  ถนน......................................................แขวง/ตาํบล..........................................เขต/อาํเภอ....................................................... 
  จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์............................โทรสาร.............................. 

(มตี่อแผนที ่2)  
  

 

 

รบัวนัที ่...................................................... 

ผูร้บั .......................................................... 

(สาํหรบัเจา้หน้าที)่ 



   สาํนักงานบริการรบัทาํบญัชี เป็น         บุคคลธรรมดา        คณะบุคคล        นิตบุิคคลทะเบยีนเลขที.่...................................... 
  ระบุชื่อสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัช ี(บจ./หจ./อื่น ๆ)................................................................................................................... 
  ทีต่ ัง้เลขที.่............................................................หมูท่ี.่........................ตรอก/ซอย.................................................................... 
  ถนน......................................................แขวง/ตาํบล..........................................เขต/อาํเภอ....................................................... 
  จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์............................โทรสาร.............................. 
 
โดยเป็น  หวัหน้าสาํนกังาน (กรณีเป็นสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัชทีีม่ไิดเ้ป็นคณะบุคคล) 
    ผูเ้ป็นหุน้สว่นซึง่รบัผดิชอบในการใหบ้รกิารรบัทาํบญัช ีกรณีเป็นสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัชทีีเ่ป็นคณะบุคคล 

   กรรมการ/ผูเ้ป็นหุน้สว่นซึง่รบัผดิชอบในการใหบ้รกิารรบัทาํบญัช ีกรณีเป็นสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัชทีีเ่ป็นนิตบุิคคล 

   ผูช้ว่ยผูท้าํบญัช ี

 
5. เปล่ียนแปลงจาํนวนธรุกิจท่ีรบัทาํบญัชีโดย เพ่ิม................ราย/ยกเลิก...............ราย (ระบุรายละเอยีดในแบบแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบั 

 ธุรกจิทีร่บัทาํบญัช ี(แบบ ส.บช. 6-1) กรณีท่ีเป็นหวัหน้าสาํนักงานให้กรอกเฉพาะธรุกิจท่ีตนเป็นผู้ทาํบญัชีเท่านัน้) 
 

  ประเภทกิจการ         เพ่ิม      ยกเลิก 

  ก. หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีนและบรษิทัจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

   ซึง่ ณ วนัปิดบญัชใีนรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา มทุีนจดทะเบยีนไมเ่กนิหา้ลา้นบาท 

   มสีนิทรพัยร์วมไมเ่กนิสามสบิลา้นบาท และมรีายไดร้วมไมเ่กนิสามสบิลา้นบาท   จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

  ข. (1) หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีนและบรษิทัจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

    ซึง่ ณ วนัปิดบญัชใีนรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา มทุีนจดทะเบยีน 

    หรอืสนิทรพัยร์วม หรอืรายไดร้วม รายการใดรายการหน่ึง 

    เกนิกวา่ทีก่าํหนดในขอ้ ก. จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

   (2) บรษิทัมหาชนจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

   (3) นิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

   (4) กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

   (5) ผูป้ระกอบธุรกจิธนาคาร เงนิทุน หลกัทรพัย ์เครดติฟองซเิอร ์ประกนัชวีติ 

    ประกนัวนิาศภยั จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

   (6) ผูป้ระกอบธุรกจิซึง่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ย 

    การสง่เสรมิการลงทุน จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

 
6. เปล่ียนแปลงจาํนวนผูช่้วยผู้ทาํบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี........./..................../...........โดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัผูช่้วยผูท้าํบญัชี ดงัน้ี 

 ถ้าไม่พอให้จดัทาํรายละเอียดเป็นเอกสารแนบ 

      ชื่อ  คุณวฒุ ิ

 เพ่ิม  ................................................................................. ................................................................................. 
   ................................................................................. ................................................................................. 
 

 ยกเลิก ................................................................................. ................................................................................. 
   ................................................................................. ................................................................................. 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
       (ลงชื่อ)...........................................................................ผูท้าํบญัช ี

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

 

              

   

 

 

 

 

 

 



   แบบแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจท่ีรบัทาํบญัชี                แบบ ส.บช. 6-1 

 
 ชื่อผูท้าํบญัช ี(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................... 
 รบัทาํบญัชใีนฐานะ 
  พนกังาน  ผูร้บัจา้งทาํบญัชอีสิระ  สาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัช ี
  ผูช้ว่ยผูท้าํบญัช ี
 จาํนวนธรุกจิทีร่บัทาํบญัช ีเพ่ิม..............ราย / ยกเลิก................ราย มดีงัน้ี 
 

ลาํ
ดบั
ท่ี 

ช่ือธรุกิจ 

เลขทะเบียน
นิติบคุคล/
เลขทะเบียน

อ่ืน 

วนัส้ินสดุ 
รอบปี 
บญัชี 

(วนั/เดือน/ปี) 

ประเภท
กิจการ
ตามข้อ 5 

ขนาดของธรุกิจจากข้อมลู 
ในงบการเงินของรอบปีท่ีผา่นมา 

วนั/เดือน/ปี 
ท่ีเพ่ิมหรือ 

 ยกเลิกการรบั 
ทาํบญัชี 

ทนุ 
(พนับาท) 

รายได้รวม 
(พนับาท) 

สินทรพัยร์วม 
(พนับาท) ก ข 

 ช่ือธรุกิจท่ีเพ่ิมการรบัทาํบญัชี         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 ช่ือธรุกิจท่ียกเลิกการรบัทาํบญัชี         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

หมายเหต ุ โปรดระบวุ่าธรุกิจท่ีรบัทาํบญัชีเพ่ิมผูท้าํบญัชีปฏิบติังานในฐานะใด 

1. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะพนกังานของกจิการ 

2. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะผูร้บัจา้งทาํบญัชอีสิระ 

3. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัช ี

4. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะผูช้ว่ยผูท้าํบญัช ี

 
 

   ชือ่..................................................................................................ผูท้าํบญัช ี
 
      (....................................................................................................) 

                                        (มตี่อแผนที ่4)  
 

 

 

 

 

 

 

  รหสัเลขที ่                  

       (สาํหรบัผูท้าํบญัช)ี 

  รบัวนัที.่..................................................... 
  ผูร้บั.......................................................... 
                    (สาํหรบัเจา้หน้าที)่ 



  

คําแนะนําในการกรอกรายการแบบ ส.บช. 6 

1. หลักฐานทีต้่องแนบประกอบแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแจ้งเปน็ผู้ทาํบญัชี พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้องด้วย 

    1.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

    1.2  กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ต้องแนบเอกสารสําคัญการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุลด้วย จํานวน 1 ฉบับ 

1.3  กรณีที่มีการเปลี่ยนวุฒิการศึกษา ต้องแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา) 

 ในกรณีที่ปริญญาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นสาขาบัญชี ให้แนบใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ด้วย 

 จํานวน 1 ฉบับ 

2.  การกรอกแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลการแจ้งเป็นผูท้ําบญัช ี

  ให้กรอกแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแจ้งเป็นผู้ทาํบัญชี เฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่าน้ัน โดยไม่ต้องติดรูป  

  พร้อมลงลายมือช่ือของผู้ทําบัญชี 

3.  วิธีการแจ้งและสถานที่แจ้ง 

     วิธีการแจ้งมี 3 วิธี 

  3.1  ย่ืนแบบ ส.บช.6 จํานวน 2 ชุด ด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังต่อไปน้ี 

    -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ช้ัน 3) กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี 

     -  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ทั่วประเทศ 

  3.2  ให้ผู้อ่ืนย่ืนแบบ ส.บช.6 แทน โดยมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบสําเนาบัตรประจําตัว 

   ประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามข้อ 3.1 

  3.3  ย่ืนแบบ ส.บช.6 ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงผู้แจ้ง ติดแสตมป์ จํานวน 10 บาท และจัดส่งไปยัง 

 

 

 

 

4.  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้ ให้แจ้งรายการเปลี่ยนแปลง ตามแบบ ส.บช.6 ภายในหกสิบวัน  

 นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

สํานักพัฒนาบัญชีธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เลขที่ 44/100  ถนนนนทบุร ี1  ตําบลบางกระสอ 

อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000 
(ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี) 
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